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I n s é g m u n k a
Nem szeretjük, hogy van, de Ka már van,
szeretnénk, hogy jól csinálják meg. Az inségmunkát a mai idők gazdasági nyomorúsága
termelte ki. Helyettesitője a munkanélküli segélynek s célja az, hogy legalább a nehéz
téli hónapok folyamán az emberi megélhetés
minimumát biztosítsa a reászorultaknak. Fényesnek azt az ellátást, amit a társadalomnak
ezek a nagy lakomából kiszorultjai a közülettől kapnak, mondani éppenséggel nem lehet.
A költségvetési vita során nem egy gyakorlati
és mindamellett emberi érzésektől áthatott
felszólalás hangzott el, hogy miként kellene
az inségmunkát jól, céljának megfelelően és
a közületre is hasznos módon megszervezni.
Mert ha már van inségsegély, amelyet ínségmunkákra kell fordítani, sem a közület, sem
a reászorultak szempontjából nem lehet közömbös, hogy miként történik ennek az egyesek szempontjából csekély, de végeredményben a mai viszonyok mellett számszerűleg tekintélyes összegnek felhasználása.
Nem árulunk el vele titkot, ha azt mondjuk,
hogy a múltban történtek tévedések, sőt súlyos hibák az inségsegély felhasználása es az
inségmunkák elrendelése körül. Kétszer is
megismétlődött, hogy a tél már a nyakunkon
volt, az inségakció megkezdődött és az utolsó
pillanatban kapkodva, rendszertelenül történt
a munkák kiadása. Ami az inségmunka körül
történt, szinte azt az impressziót kelthette a
be nem avatottakban, mintha a hivatalos várost meglepetésszerüelg érte volna,
hogy
gondoskodni kell a váratlanul ölébe hullott
összegek hovafordításáról. Az Ínségesek kapával, ásóval, csákánnyal és talicskával felfegyverkezve, jelképesen már a városháza kapui előtt állottak, mikor odabent még folyt a
tanácskozás, hogy mi is történjék velük és
hova osszák be őket munkára. De még azzal
se volt egészen tisztában a hatóság, hogy miként történjék az inségmunkában részesülők
„javadalmazása", egyformán adjanak-e napszámot mindenkinek, akit felvettek a kataszterbe, vagy különbséget tegyenek-e közöttük,
aszerint, hogy egyiknek, vagy másiknak csak
saját magát, vagy pedig családot is kell eltartani.
Nem szükséges mondani, hogy milyen súlyosak a következményei az ilyen tervszerütlenségnek és koncepcióhiánynak. Semmiféle
becsületesen végzett munka nem dehonesztáló, viszont kétségtelen, hogy morálisan
romboló hatása van az olyan munkának,
melynek rendeltetését és célszerűségét a
munka végzője nem tudja átérezni. Mikor
egynéhány esztendő előtt az inségmunkások
egyrészét beállították a Fehértó halgazdaságának berendezésére, a medencék és csatornák megépítésére, mindegyik munkás tudta,
hogy miért dolgozik és mi lesz munkájának
célja. Azt is megértették a munkások, mikor
beállították őket a város elsülyedt uccáinak
és tereinek feltöltésére. Nem volt azonban
munkás, aki megértette volna, hogy a fagyott rögöket miért kell valamelyik uccának
egyik oldaláról a másikra átkaparni és néhány
1 ót múlva ismét visszahordani. És meg voltak
lepetve, mikor ugyanarra a munkahelyre tévedésből egyszerre két munkáscsapatot vezényeltek ki s az utóbb érkezettnek nem volt
más lehetősége, hogy a téli hidegben p i r o s
p e c s e n y é t játszón, mig az uiabb intézke-
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dés megérkezik.
A rendszertelenségnek és m e g l e p e t é sek
rendszerének
kiküszöbölése
az,
amit
legfontosabbnak
látunk az
inségmunkák
előkészítésénél.
Egy
félhivatalos nyilatkozatból tudjuk, hogy az
idén három kategóriába osztják be az ínségeseket, aszerint, hogy ki milyen mértékben van
a támogatásra rászorulva. Kezdetnek ez is valami, de szeretnénk többet is hallani. Szeretnénk ismerni, látni és megvitatás tárgyává
tenni az inségmunkák programját. Elvégre az
a körülmény, hogy az inségmunkákra fordított összeg nem szerepel a város költségvetésében, nem lehet elégséges ok arra, hogy az
ínségesek foglalkoztatására fordítandó összeg
felhasználása teljes egészében elvonassék a
nyilvánosság és a városi közgyűlés autonóm
fórumának bírálata elől. Túlságosan épületesnek nem tekinthetjük ugyanis azt a felelősség
elől való menekülést, amely a mult esztendőben történt a Széchenyi-téri úsztató medencék
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kiásása körül, amelyeknek még ma sincs gazdája, hogy ki rendelte el őket és milyen fórum
volt az, amely a betonvályukat szépészeti
szempontból felülbírálta és keresztülvitelükre
a megbizást kiadta.
Hivatalosan az inségmunkák november
tizenötödikén kezdődnek meg. Hogy milyen
munkákat szándékozik a város a rendelkezésére álló inségsegély keretében elvégeztetni,
arról csak hallomásból tudunk egyetmást, de
a tervek még nem voltak a közgyűlés illetékes bizottságai előtt. Anélkül, hogy védelmezni akarnánk az autonómia jogait, amelynek
pedig szabad tudni, hogy mi történik, vagy;
mi fog történni a városban, tisztán a t ö b b
s z e m t ö b b e t l á t gyakorlati elve alapján
is szükségesnek látjuk, hogy a mérnökség és
a polgármesteri hivatal tájékoztassa terveiről
a város közönségét és a közönség illetékes
képviselőit. Ebből csak haszon származhatik
ugy a városra, mint azokra, akik az inségmunka elvállalására kényszerülnek.

Négyhónapos szünet után
kedden ülést tartott
a képviselőház

A Ház megemlékezése a marseillei gyilkosságról — Széles napirendi
vita — Nem engedélyezték Griger Miklós felszólalását és interpellációját a lapbetiltás ügyében
Budapest, október 23. Négyhónapos nyári
szünet után kedden délután tartotta a képviselőház első őszi ülését. Az ülésen nagy számban
jelentek meg a képviselők. A kormány tagjai a
külföldön tartózkodó Kánya Kálmán külügyminiszter kivételével mind megjelentek az ülésteremben.
Almássy László elnök 5 óra után nyitotta
meg az ülést. Az elnöki előterjesztések során
megemlékezett a Ház szünete alatt történtekről és többek között be jelentette, hogy ugy Hindenburg. mint a mártír halált halt D o l l f u s s
kancellár elhunytakor a képviselőház kegyeletes részvétének illetékes helyen kifejezést adott,
majd így folytatta:
— A marseillei gyilkos merénylet áldozata
lett I. S á n d o r , Jugoszlávia királya és Bart h o u Franciaország külügyminisztere. A világ müveit nemzeteit sőt az egész emberiséget
erkölcsileg és érzelmileg átható emberi szolidaritás együttérzése alapján emlékezem Sándor
jugoszláv király megöletésével a szomszédos
Jugoszláviának és külügyminisztere meggyilkoltatása által Franciaországot ért súlyos veszteségről. A magyar nép ősi nemzeti jellege és
egyenessége elitéli a marseillei és ehhez hasonló
bűncselekményeket. Részvétünknek kifejezést
adva, ezt jegyzőkönyvbe foglaljuk.
A Ház az elnök szavait állva hallgatta végig.

Törvényjavaslatok
Több elnöki bejelentés után F a b i n y i Tihamér kereskedelmi miniszter hat tőrvényjavaslatot terjesztett elő: A vasúti árufuvarozás, a
vasúti személv- és podgyászfuvarozás és rendelésre szóló fuvarlevéllel küldött áru fuvarozása
tárgváhan kötött római nemzetközi megállapodás becikkelyezéséről, a Szeged.Csanádi Vasút Részvénytársaságról, továbbá a kairói egyetemes rostaszerződés és a madridi távközlés
nemzetközi egyezményének becikkelyezéséről
szólnak a javaslatok
K á 11 a y Miklós földművelésügyi miniszter

beterjesztette a gazdasági cselédek szolgálati
idejének megváltoztatásáról szóló törvényjavaslatot és az erdőtörvényjavaslatot.
L á z á r Andor igazságügyminiszter az országos ügyvédi gyám és nyugdíjintézetről szóló
Javaslatot, vitéz K e r e s z t e s-F i s c h e r Ferenc belügyminiszter a balatoni fürdők fejlesztéséről szóló javaslat terjesztette be.

Nem engedélyezik
Griser felszólalását
Az elnök ezután bejelentette, hogy G r i g e r
Miklós a „Magyarság" betiltása tárgyában napirend előtti felszólalásra kért engedélyt.
A Ház 106 szavazattal 64 ellenében nem adta
meg az engedélyt Az elnök ezután napirendi
indítványt tett, hogy a Ház legközelebbi ülésct
november 12-én, hétfőn délután 5 órakor tartsa.

H napirendi vita
A napirendhez elsőnek E c k h a r d t Tibor
szólt hozzá. A földmunkásság, illetve e munkásság ama részének helyzetét tette szóvá,
amely a súlyos aszálykárok miatt nem volt abban a helyzetben, hogy a télire valót megkereshesse. Péjdaképen a békésmegyei vidékeket
hozta fel és sürgős kormányközbelépést követelt. Legjobb volna egy nagyarányú erdősítési
munkát megindítani ezen a vidéken.
K á 11 a y Miklós földmüvelésügyi miniszter:
Bejárta ezeket a vidékeket és nyomban megtette előterjesztéseit a minisztertanácsnak. A
teendő intézkedéseket a lehető leggyorsabb menetben hajtja végre. A súlyos helyzetben levő
vidékek számára nyújtott segítség pénzbeli értéke 8.5 millió pengő, ami helyzetünk mellett a
legnagvobb erőfeszítést jelenti. Nem akar ja
kétségbevonni a rendkívül súlyos helyzetet, de
megnyugvással állapítja, hogy nyugtalanságtól
nem kell tartani.
Báró L á n g Boldizsár pártja nevében üdvö-
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zölte a miniszterelnököt abból az alkalomból,
hogy hazatért külföldi útjáról. A miniszterelnök utja bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy a
két nemzet között meglevő barátságos kapcsolatokat még szorosabbra fűzze.
A következő felszólaló P e y e r Károly volt.
I z z a l kezdte beszédét, a legutóbbi európai események arra intenek, hogy állítsuk helyre
szomszédainkkal a normális jóviszonyt Kzu'án
a bányamunkásság helyzetével kapcsolatban
követélte, hogy törvényes utón rendezzék a
munkaidő és á béregvesség kérdését. Követelte
továbbá a pécsi bánvászsztrájkkal kapcsolatban
25 tagu parlamenti bizottság kiküldését, amely,
nek az lenne a feladata, hogy tanulmányozza a
szénbányák üzletmenetét és a bányászok gazdasági helyzetét.
T e m p 1 e Rezső: Tekintettel arra — mondott.i —, hogv a kormánypárt szivén viseli a tmin.
kásság érdekeit, kérte az elnök napirendi indítványának elfogadását.
A többség elfogadta az elnök napirendi indit.
"ányát.
B e s s e n y e i Zénó elnök bejelentette. Hogy
(Sríger Miklós sürgős interpellációra kért enge-
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délyt a „Magyarság" betiltása ügyében. A Ház
72 szavazatta] 44 ellenében nem adta meg az
engedélyt.
G r i g e r Miklós ezután a házszabályhoz kért
szót. Kifogásolta, hogy távirati jelentkezését
napirendelőtti felszólalásra az elnök nem fogadta el és hogy napirend előtti felszólalásra
való jelentkezését a jegyzők nem fogadták el,
holott korábban jelentkezett, mint Eckhardt
Tibor. Sajnálatosnak mondotta, hogy Benesről
csak diktandóra lehet írni és bejelentette, hogy
alkalmat keres m a j d a „Magyarság" betiltásának szóvátételére.
E s z t e r g á l y o s János és P a t a c s i Dénes jegyzők személyes kérdésben szólaltak fel.
Hangsúlyozták, hogy mint jegyzők teljesen szabályszerűen jártak el, őket semmi vád nem illetheti.
G r i g e r Miklós viszonválaszáhan hangoztatta, hogy előbb jelentkezett, mint Eckhardt
Tibor és aki ennek ellenkezőjét állítja, az hazudik.
Az elnök Griger Miklóst rendreutaú'otta. Ezzel az ülés fél 7 óra előtt végetért.

Vidor, repülőgépen Croydonba érkezett. A titkosrendőrök nyomon követték a
szállodába.
Másnap reggel a Berkeley-street egyik üzletébe látogatott el,
ahonnan a Putney-hitM
házhoz ment. (majd visszatért a Berkelesystreetre. Foster rendőrfelügyelő és hat pisztollyal felfegyverzett titkosrendőr a Berkeley
streeti üzlethez ment, a ház valamennyi kijáratát megszállta, majd az üzletben
letartóztóztatta a gyamteitottekat. Dieppebe szállították és átadták a francia rendőrségnek.
A budapesti társasági körökben ismeurt Petrovics Vidor egy ujságiró előtt kijelentette,
hogy nemcsak neve azonos a Daily
Herald
cikkében megnevezett egyénével, de a cikkben emiitett lakáscím és a szálloda címe is
pontosan megfelel az ő ciménak, mint a közlemény állítja. Azonban soha még csak ki sem
hallgatták és a rendőrséggel egyáltalán semmi baja nem volt. Utasította ügyvédjét, hogy
azonnal lépjen érintkezésbe a Daily Hcrakklal
ós vonja felelősségre.

Az ellenzék készülődése
az őszi parlamenti kampányra

Bukarest. október 23. Az Orient Rádió Iroda a következő közleményt adta ki:
Több bolgár vagy magyar terroristának a
román határon történt állítólagos letartóztatásáról elterjedt hírek nem felelnek meg a valóságnak.
A belügyminisztériumban beérkezett jelentés i b ő l kitűnik^ hogy mindössze Aradon tartóztattak le egy Sauer Wlly nevű német állampolgárt, aki foglalkozására nézve mázoló
és bűvész. Megállapították, hogy Sauert Csehszlovákiából, Magyarországból és Ausztriából,
ahol igtazolóiratok és pénz nélkül kóborolt, kiutasították. A magyar hatóságok Sauert Lökösházára, a
román határra
toloncoltálk,
ahonnan 5—6 más egyénnel együtt éjnek idején átszökött a román határom- Társainak eddig még nem akadtak nyomára. Sauer aradll
tartózkodása és letartóztatása nem áll semmitéle összefüggésben azzal, hogy Károly király vonata, arra haladt dt.

(Budapesti tudósítónk
telefonjelentése.)
képviselőház keddi első ülése nem hozott semm i n e m ű változást a politikai életben, sőt, ahogy
a politikusok megítélték a helyzetet, bizonyos
vonatkozásban az ellenzék erőteljesebb akcióra való készülődését árulta el. A független kisgazdapártnak az ellenzéki frontból való eltávolodás, — mint nekünk mondották —, nem volt
meglepetés a politikai világ számára, de mindenesetre érdeklődéssel figyelik, hogy azok az
ellenzéki érzelmű kisgazdapártiak, akik éppen
ellenzéki voltuknál fogva kerültek be a parlamentbe, miképen fognak beilleszkedni a kormánytámogatás szerepébe.
A folyosókon tisztán beszélték az ellenzéki
oldalon, hogy a kisgazdapárt úgynevezett közkatonáinak á viselkedése azzal, hogy E c k -

h a r d t Tibort a kormánytámogatásban követik, inkább mandátummentési jelleggel bir. A
keddi folyosói hangulat azt árulta el, hogy az
elkövetkező parlamenti ülésszakban a kisgazdapárt heves támadásoknak lesz kitéve. Ezt
tudják a kisgazdapártban is és a jelek szerint
Eckhardték erősen felkészülnek egy ellenoffenzivára. Azok, akik a parlament alakulását biztos szemmel mérlegelik, ugy látják, hogy az
őszi ülésszak heves harcok megismétlődő sorozata lesz és ezeknek a harcoknak a középpontjában kétségtelenül a független kisgazdapárt
fog állani.
Ma már bizonyos, hogy G ö m b ö s római ut_
ja után a külügyi bizottságot összehívják; az
ülést nagy érdeklődéssel vár ják.

Párishan letartóztatták Radics fiát
és Pribicsevics Szvetozárt
Azzal gyanúsítják őket, hogy összeköttetésben voltak a marseillei
merénylőkkel
26-án mutatkozik be az uj Uzunovics-kormány
Belgrád, október 23Uzunovics
dezignált
miniszterelnök kedden megalakította az uj
kormányt. Az uj kabinet a következő:
Miniszterelnök: Uzunovics,
külügyminiszter: Jeftics. hadügyi és haditengerészeti miniszter: Zsifkovlcs tábornok, belügyminiszter:
Ldzics, közmumkaügyi miniszter: Skrulj- pénzügyminiszter:
Gyorgyevics.
közoktatásügyi
miniszter: Sumenkovics, erdő- és bányaügyi
miniszter:
Ulmanszki, igazságügyminiszter:
Maximovics. testnevelésügyi miniszter:
Andzselinovics. földmüvelésügyi miniszter: Kojics
szociális ügyek minisztere: Nóvák, kereskedelmi és iparügyi miniszter: Demetrovics. köz-

lekedésügyi miniszter: Kuzmanovlcs,
tárcanélküli miniszter: Marinkovics és Srskics volt
miniszterelnök.
A Pravda felfogása szerint az uj kormány
megalakulása és összetétele döntő módon
tisztázza a helyzetet és világosan kifejezésre
juttatja, hogy a legnagyobb kltartásscJ folytatják azt a politikát,
amelyet az elhunyt
Sándor király kezdeményezett.
A szkupstinát, valamint a szenátust október 2ö-ra hivták össze- A nemzetgyűlés október 26-i ülésén fog bemutatkozni
az uj
Uzunovics-konmány-

Pribicsevics és Rad'cs Vladkó
letartóztatása
Belgrád, október 23- Ideérkezett jelentések
szerint a párisi rendőrség letartóztasd
Pnbicsevics Szvetozárt, a Radies-párt
volt vezérét és Radics Vladkót. Radics volt horvát parasztvezér fiát. mindkettőjüket azzal gysnusitW
a rrírisi rendőrség, hocv összeköttetésbe álltak a marseillei merénylőkkel.

Letartóztatás Londonban
London, október 23. A Daily Herald szerint
a Scotland Yajd a francia rendőrség memke-

i.

resésére egy állítólagos összeesküvés ügyében nyomoz, amelynek célja Ustasa-féle terrorszervezet megalakítása. A dolog egy állítólagos terrorista letartóztatásával kezdődött- A
neve Peírovics
Vidor,
állítólagos jugoszláv
alattvaló.
A francia rendőrség a Scotland Yarddal táviratilag közölte a négy
gyanúsított személy
nevét, akik áflitólag részesei voltak
Sándor
király megölésének és útban voltak London
felé. Három órával a távirat megérkezése után
az egyik gyanúsított, az állítólagos Petrovics

Feltűnő letartóztatás Aradon

Belgium kiutasítja
a horvát emigránsokat
Brüsszel, október 23- Belgiumból kiutasítják
a horvát emigránsokat. A minisztertanács Jaspar küilügyminszter előterjesztésére elhatároztta, hogy kiutasítja az ország területéről a horvát menekülteket, akik a Lüttioh melletti Seraing ipari város közelében úgynevezett horvát menekülttábort létesítettek.
—- A belga
lapok azt irják, hogy ez a
menekülttábor a
horvát Ustasa-szervezet egyik gócpontja, ahol
jelenleg husz horvát emigráns tartózkodik.

II vizspétóválogatott
győzelme Stockholmban
Stockholm, október 23. A magyar vízipóló és
úszócsapat kedden este soronkivül szerepelt a
stockholmi fedett uszodában. A vízipóló csapat harmadik mérkőzésén már az eredményben
is kifejezésre tudta juttatni fölényét, mert 3:0
félidő után 6:2 arányban legyőzte a stockholmi
válogatott csapatot.
Csik a stockholmi fedettuszoda nehéz vize
ellenére 100 méteres gyorsúszásban 59 5 mp-es
igen jó időt ért el.

n szegedi törvényszék
Szentesen tárgyalja
a közkórházi ellenőr bűnügyét
(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden
délelőtt Szentesen a szegedi törvényszék V a d a y-tanácsa monstre-per tárgyalását kezdte
meg. B ó n a László, a vármegyei
közkórház
volt ellenőre 46 rendbeli közokirathamisitás, 2
rendbeli folytatólagosan elkövetett csalás és 3
rendbeli sikkasztás vádjával terhelve került a
biróság elé. Rajta kivül még 8 vádlottja van a
bünpernek. 75 tanút idézlek meg a tárgyalásraA keddi nap a vádlottak kihallgatásával telt
el. Valamennyi vádlott
tagadta bűnösségétSzerdán kerül sor a tanúkihallgatásokra.

D Cl.

TQ34 október 2 4 .

3

M A G Y A R O R S Z Á G

Ingyen kapja a Délmagyarországot,

aki a Benedict-nyelviskolában tanul angolul, franciául, olaszul vagy németül. — Havi tandíj 9.— pengő. — Egy tanfolyam tartama 8 hónap.

inségebéd

galma az utóbbi időben nem emelkedett ugy,
mint páír hónappal ezelőtt. Az elmúlt év megfelelő hónapjához viszonyítva a behozatal még
mindig emelkedik- A kivitel ugy mennyiségileg, mint érték tekintetébein hanyatlást mutat.
A klíring és más kereskedelmi megállapodások isimételt revíziója jelentékenyen csökken(A Délmagyarország munkatársától.) A nyá- det, viszont szegényalapon 392 adagot osztottak tette azon szabad rendelkezésre álló külföldi
ri nőnapok viszonylagos nyugalma után meg- ki.
devizáknak az összegét, amelyek
azelőtt a
élénkült már a városi népkonyhák forgalma is.
A népjóléti ügyosztályban egyébként a télire Nemzeti Bank rendelkezésére jutottak. Mind
Napról-napra nagvobb tömegben jelentkeznek tervezett családgondozó intézmény megszerve- nehezebbé válik a szükséglet fedezése, még a
a népkonyhái ebédért az Ínségesek, akik a nyá- zésének előmunkálatait megkezdték. Dr. K e - jelenlegi erősen csökkentett alapon is. Köszöron mégis csak jutottak valamennyi keresethez rn e n e s y Tibor tb. tanácsnok, az ügyosztály netet mond a jelentés Henry I. Bruce urnák,
és igy elkerülhették a sovány népkonyha leve- vezetője most felhívja a szellemi munkanélkü- a Nemzeti Bank tanácsadójának azokért az
seket. A legutóbbi nap statisztikája szerint a lieket arra, hogy jelentkezzenek azok. akik ha j- adatokért, amelyeken a jelentésnek a Nemzeti
három városi népkonyhán 1704 adag ebédet landók bekapcsolódni a családgondozó intéz- Bank helyzetével, a devizaellenőrzéssel és a
osztottak ki, de ez a szám most rohamosan
mény munkájába. A tervek szerint harminc kompenzációs, valamint a kliringmegállapodánövekedni fog, hogy a legínségesebb téli hó- szellemi munkanélkülit osztanának be erre a sokkal foglalkozó részei alapszanak.
napok napjain megközelítse, talán felül is múl- munkára, amely már november elsején meginja a 3000-cs adagszámot.
dul. Az ide beosztandó szellemi szükségmunkáAz 1704 adag ebéd a következőképpen oszlott soknak kell állandóan ellenőrizniük a szükségmunkára beosztott ínségeseket, el krll végezmeg a három népkonyha között.
A Berlini-köruti népkonyhán 75 ínséges csa- niük a pontos környezettanulmányozást, meg
a 20.000 kilométeres ausztráliai r e p ' ő lád kapott 200 adag ebédét. Ezeknek a csalá- kell állapítaniuk az ínséges családok családi
doknak a népkonyhai ebédekért szükségmun- és anvagi helyzetét. Minden ínséges külön
u!on
törzslapot kap és minden személvi és családi
kát kell végezniük. Ugyanezen a népkonvhán
389 munkaképtelen szegény is kapott ebédet adatát erre a törzslapra vezeti rá a népjóléti
Melbourne, október 23. Kedden eldőlt az a
minden munkakötelezettség nélkül, a szegény- ügvosztálv, amely igy állandóan hü képel kaprepülőverseny,
amelynek
az volt a célia,
hat az inséafront ténvleges helyzetéről. Az ügyalap terhére.
hogy megállapítsák, ki a világ legjobb pilótáosztály
ezeknek
a
törzslanoknak
az
alapján
A Pulcz-uccai népkonyhán a szükségmunkát
ja, és melyik a világ legjobb repülőgépe. A pivégző ínségesek közül 74 csatád 177 tagia ka- vcgzi majd el a munkanélküliek munkabeosz- lóták 20.000 kilométeres utjukra
szombaton
tásának munkáját és annak alapján állapi*ja
pott ebédet és kapott 222 szegénvkosztot is.
startoltak Londonból- A versenyen 21 repülőmeg,
hogy
ki
milyen
mértékű
hatósági
segítA Vásárhelyi-sugáruti népkonyhán 102 mungép vett részt- Kedden reggel, középeurópai
kára kötelezett család 324 tagjának adtak ebé- ségre szorul rá.
időszámítás szerint 6 óra 33 perckor érkezett
meg a győztes Melbourneba.
A győztesek angol pilóták lettek: Scott
és Black, akik a 20.000 kilométeres utat 70
óra és 25 perc alatt tették meg. Ez bravúros
teljesítmény.
A melbournei repülőtéren
mintegy 30.000
ember várta a repülők megérkezését és amiKapható
az összes
szaküzletekben.
kor Charles Scott és Campbell Black kiszállott a gépből, a tömeg leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelte a pilótákat, akik rekordidő alatt
tették meg az utat-

17OO

a városi

népkonyhákon

Rnpol pilóták

győzelme

GMB kék acél
a magvar pengegyártás diadala.

GMB luxus . . . 30 fillér.
GMB superluxus . 40 fillér.

Tyler népszövetségi megbízott
felentése
az ország pénzügyi helyzetéről
Budapest. október 23. Tyler népszövetségi biztos elkészítette
jelentését az ország
pénzügyi helyzetéről a harmadik évnegyedben- A jelentés bevezetése a következő főbb
megállapitásokat tartalmazza:
— A julius elsejével kezdődő pénzügyi év
eíső negyedére vonatkozó ideigilenes adatok
alapján szemlélve, az állam pénzügyi helyzete,
változatlannak látszik és a gazdasási helyzet
élénkülése nélkül nem is várható további
hafedds. Az elmúlt két évben azonban a helyzet nagy javulást mutatott, ami különösen kitűnik akkor, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy
1932—33-ban, amidőn az előirányzat papiroson egyensúlyt mutatott, tényleg 88 millió
pengős készpénzhiány mutatkozott, mis: 1933
—1934-ben a készpénzhiány 30 millió pengőre
csökkent•
— A javulást részben annak erénynek tulajdonítható, amellyel a kiadósokat csökkentették, a bevételeket pedig emelték, részben
pedig az 1933- év bőséges termésének, amely

Korzó lílozi

Szerdán es csUlörlöKön

Rákócziés az mnolO
Ida u í í m t
a két legnagyszerűbb magyar (ilm, egyszerre
egy műsorban Előadások fél 5 órától folytHtóla^osan

a keireslkedelemtiiek. termelésnek és. fogyasztásnak megadta a már nagyon Is szükséges
lendületet. Az állam láltal a legsúlyosabban
eladósodott gazdáknak nyújtott kamatkönynyitések kétségtelenül
megkönnyítették az
ebben részesülőknek adóik megfizetését. Kétségtelen, hogy a jelenlegi kiadási szinvonalat
lehet-e tovább leszállítani. Eltekintve a polgári tisztviselők számának csökkentése révén
elérhető fokozatosan érvényesülő megtakarításoktól, ez az eliárás a közeli években nem
igen hozhat) jelentékeny megtakarítást. Mindenesetre azonban
nem lehet megengednihogy a kiadások ismét emelkedjenek. Általában véve a gazdasági alaohelyzet
nem mutat ¡avulást- A belföldi gabonaárakban erős
emelkedés állott be, ami azoknak a gazdáknak
használt, akiknek eladó gabonájuk van- Az
1934-i gabonatermés sem nagy. de jóval az
átlag felett lévő kukorica- és burgonyatermés
kárpótlást fog nyújtani.
— A költségvetési egyensúly
révén elért
feltűnő haladás dacára a helyzet nem tekinthető biztosítottnak — mondja tovább a jelentés. A költségvetési helyzet szükségessé
teszi egyrészt, hogy szigorúan ügyeljünk arra,
h'ogy c, megtakarítások elérésére irányuló
akarat ne gyengüljön, másrészt, hogy mindent
megtegyünk, hogy az adófizető részére adóinak az állammal szemben való lerovását megkönnyítsük. Az egész ország adófizetői hasznát látnák annak, hogy ha az összes önkormányzatok
és üzemeik költségvetését összhangba lehetne hozni a jelen idők
követelményeivel.
— Magyarország külkereskedelmi összfor-

Cuzssta diákok tüntetése
Fogarason
Bukarest. október 23. Fogarason a cuzista
diákok gyűlést tartottak- Ebből az alkalomból Szebeniből, Brassóból és Segesvárról 300
csendőrt vontak össze Fogarason- A diákok
a gyűlés után tüntetni akartak, de a kirendelt karhatalom ezt megakadályozta, mire
a diákok botokkal támadtak a csendőrökre.
Mintegy 20 diákot letartóztattak.

Kiss Dávid a maga, felesége, gyermekei és az összes rokonok

nevében

tudatja, hogy Édesapja

Kiss Mór
életének 86. évében 1934 október 23-án
meghalt. Temetése október 25-én délután 3 órakor lesz Klauzál tér 3. szám
alól.

Külön villamoskocsi a Dugonics térről
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tűzhelyek, zománcozott edény

„SZEGEDI KARÁCSONY"
Összeállítottá!« a karácsonyi Idegenforgalmi propaganda tervezetét
(A Délmagyar ország munkatársától.)
Hirt
adott arról a Délmagyarország, hogy az idegenforgalmi hivatal tervbevette a ,,Szegedi Karácsony" megrendezését, aminek az a célja,
hogy a karácsonyi ünnepek idején minél nagyobb számiu vendég jöjjön Szegedre az ország különböző részeiből. Az idegenforgalmi
hivatal -.-•ost állította össze a ,,Szegedi Kacsony" programtervezetét, amely
változatos
szórakozást biztositana a szegedi vendégek
számára.
A tervezet szerint a ..Szegedi Karácsony"
deoembor 23-án kezdődne ós 27-^éig tartanaDecember 23-án, vasárnap a kora
délelőtti
órákban érkeznének meg a vendégek, akiknek
elszállásolásáról .a legjobb szegedi szállókkal
kötött előzetes megállapodás alapján az idegenforgalmi hivatal gondoskodik. Ezen a napon
avatnák fel Klebelsberg Kunó templomi síremlékét, a vendégeket délután
autókörsétára
vinnék, majd este ismerkedési vacsorát rendeznének.
Hétfőn délelőtt 11 órai kezdettel matiné szerepel a programtervezeten. Az alsóvárosi kultilrházban mutatnának be iszer.rr ozott népdalokat. betlehemes jeleneteket, táncokat és énekeket a szegedi parasztszinészek. Délután
gyújtanák föl a városháza előtt felállítandó
Mindenki Karácsonyfája gyertyáit toronyzene
kíséretével, ének és zenekarok közreműködésével. Este közös ünnepi vacsora
lenne a
Hungáriában, majd karácsonyest a kávéházi
helyiségekben betlehemes gyermekek és Závodszky Pál operaénekes
közreműködésével.
Minden vendégnek karácsonyi ajándékot adna

az idegenforgalmi hivatalKedden, karácsony első napján délelőtt zenés nagymise a fogadalmi templomban az orgona bemutatásával, délután 5 órakor táncos
teaeste, este pedig fáklyás téli ünnepség.
Szerdán délelőtt szánkós tápéi kirándulás
szerepel a tervezetben, téli halászat bemutatása. délután ismét táncos tea, este
a Harmónia ünnepi
hangversenye, vacsora után
tánc. Csütörtökön utaznának vissza a vendégek.
Az idegenforgalmi hivatal
még péntekre.
28-ára is készített programot azok számára,
akik esetleg itt maradnak. Kora reggel vadászatira indulhatnának a tanyai
vadászterületekre vagy pedig a Fehértóra, ahol viziszárnyasokra vadászhatnának.
A négynapos kirándulás költsége a borravalókkal, adókkal, adminsztrációs
költségekkel együtt személyenkint körülbelül 55 pengő
lenne a vasúti utazás költségein kivül- Az idegenforgalmi hivatal ezért a részvételi
díjért
elsőrendű szállodai elszállásolást, napi háromszori étkezést biztosit a résztvevők számára,
akik a tervezetben fölsorolt
szórakozásokon,
összejöveteleken, kirándulásokon
minden külön költség nélkül vehetnek résztA tervezet szerint a hétfői matinét az iskolánkivüli népművelési bizottság rendezi, amely
népművészeti gyűjteményét is
bemutatja a
vendégeknek. A kirándulásokat, amennyiben
alkalmas idő lesz hozzá, feldíszített szánkókkal bonyolítják le és a résztvevőknek bemutatják a szegedi tanyavilág etnográfiai érdekességeit.

Szabadalmazol!
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A 6 órás párt vezet
a kereskedők záréraszavazásán
(A Délmagyarország munkatársától.) A közigazgatósági hatóság hivatalos helyiségében két
nap óta szavaznak a szegedi kereskedők és
iparosok, hogy kívánatosnak tartják-e a hat
órai üzletzárás általános bevezetését, vagy pedig a hét órai üzletzárás további fenntartása
mellett foglalnak-e állást. Az első két nap szavazási eredménye a hat-órás pártnak kedvez.
A két nap alatt összesen 118 nyílt elárusitási
hellyel biró kereskedő és iparos jelent meg a
közigazgatási hatóság plőtt és adta le szavazatát. A 118 szavazat közül a hatórai zárórára 85,
ellene 33 szavazat esett.
A szavazás eredménve egvébként szakmák
szerint részletezve a következőképpen oszlik
meg:
A rövidáru szakmában szavazott 17, ebből
Igen-nel 8, nem-mel 9.
A rőfös szakmában szavazott 25, ebből igennel 15, nem-mel 10.
A vas szakmában szavazott 3, ebből igen-nel
3, nem-mel — .
A drogéria szakmában szavazóit 5, ebből
igen-nel 4, nem-mel 1.
A cipő szakmában szavazott 8, ebből Igennel 8. nem-mel —.
A készruha szakmáhan szavazott 7, ebből
ígen-nel 5, nem-mel 2.
A tűzifa szakmában szavazott 3, ebből igennel —. nem-mel 3.
Az ékszer szikmában szavazott 14, ebből
fgen-nel 13. nem-mel 1
A műszaki és villamossági szakmában szazott 10. ebből igen-nel 8. nem-mel 2.
A könyv és papír szakmában szavazott 2, ebből igen-nel 1 nem-mel 1.
A bór és festék szakmában szavazott 4, ebből igen-nel 3 nem-mel 1.
A vegyes szakmában szavazott 20, ebből
fgen-nel 17. nem-mel 3.

A szavazást természetesen még nem zárták
le, szerdán tovább folytatják.
A záróra kérdéséről ma az alábbi nyilatkozatokat kaptuk:
A d l e r Mór edénykereskedő:
— örömmel pártolok és őszintén híve vagyok
minden olyan reformnak, mely az emberi jólétet
fokozza, de hogy a 6 órai záróra akár a kereskedőnek akár a közönségnek javára volna —. azt
kétségbe vonom Az a jelszó, amit a 6 órai záróra
hivel emlegetnek, hogy kevesebb lesz a rezsi, csak
elmélet, mert mindössze arról az alig pár pengőről
lenne szó, amit a világitásnál a három téli hónap
alatt lehetne megtakaritani. Ezzel szemben vem az
üzletbért, sem az adót, sem a személyzeti kiadást,
vagy más regi e-télel eket a rövidebb munkaidőnek
megfelelően csökkenteni nem lehetne Ellenben a
kereskedőknek kevesebb esélyük lenne a megrövidített fizletidő alatt kiadásaikat megkeresni.
— A munkanélküliség megoldására vonatkozó
eredell elgondolásom, amelyet annakidején nyilvánosságra hoztam és amelyet egyik nyilatkozó
kartársam érintett, teljes egészében fenntartom,
de a 6 órai záróra bevezetésének gondolata ezt a
kérdést nem érinti. Alapos megfontolásra ajánlom
a kérdést mindenkinek, mielőtt leszavazna, mert
ha esvszer a 6 órai zárórát törvénvbe iktatják- azt
visszacsinálni nem lehet. Ne dobluk el magunktól
a városunkban most éledező idegenforgalomnak a
kereskedelem iavára mutatkozó előnveit, ne korlá.
torzuk a kftzftnség vásárlás! lehetőségeit, sőt. ha
eddig afiórai záróra lett volna érvénvhen, ma indokolt volna a 7 órai zárórát bevezetni
B i h a r i Ernő selvem és szövefkereskedfí:
— örömmel vettem tudomásul, hogv a kereskedőkftórai *áróráfának érdekében igen sok kereskedő flszin'e megértéssel siet leadni szavazatát.
Ettől függetlenül, magam részéről saiát tapasztalataim alapfán az az erős meggyőződésem, hogy a
vevőközönség hasonló belátással és méltánvlással
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fogja ezt venni. Komoly vevő 6 óra után nem igen
szokta felkeresni szaküzleteinket, mivel nagyon jól
tudja,- hogy értékes áruk megvásárlásánál esti villanyfény mellett legtöbbször csalódás szokta érni
a vevőt ugy szín, mint anyagdolgában. Ha a zárás
mindenkire egyformán szól — nem érhet senkit
sem károsodás. Emberi szempontból Ítélve a korábbi zárást nagyon helyesnek és üdvösnek talá-<
lom, ugy a főnökök, mint a személyzet érdekében.
Erős meggyőződésem, hogyha már minden nagyobb városban keresztül tudták vinni a 6 órai
zárórát, Szegeden sem fogunk elmaradni.

Estélyi virágokat
művésziesen legolcsóbban készit

FehSrcégfáblás Boros Miksa-cég

II szalymazi támadás
(A Delmegyarország mnnkaiársátől-) Beszámolt a Délmagyarország arról,
hogy hétfőre
virradóra a szatymazi országúton egy eszméletlen állapotban lévő embert találtak a járókelők. A rendőrség megállapította, hogy az
illető Szildzyi János 53 esztendős dorozsmai
lakos. Hétfő reggel óta Szilágyit a közkórházbam
ápolják, 24 óra multával
magihoz
tért, de még nem lehetett kihallgatni, mert
rendkívül súlyos a sérülése.
A keddi nap í a rendőri nyomozás a titokzatosnak tetsző ügy minden részletét tisztázta- Megállapították, hogy Szilágyi Jánost
egy SEOtytmazI juhászgazda* Német
Lajos
támadta meg. Kihallgatták a juhászt, aki elmondotta, hogy hétfő éjszaka erős kutyaugatásra ébredt fel- Kiment az udvarra, ahof
három gyanús embert látott
mozogni Rájuk
kiáltott., mire ketten átugrottak a kerítésen, a
harmadik azonban megakadt a lécen. Amikor
utolérte az alakot, az — vallomása szerint —
nekitámadt, mftre ő vasvillájával
többször
fejbe ütötte.
A lármára előkerült a Juhász szomszédja is
és ketten az elalélt embert kiivitték a* országútra. Azt gondolta a juhász,
hogyha majd
magához tért az ismeretlen, kereket fog oldani.
Nem gondolta, hogy olyan súlyos sérüléseket
ejtett rajta és ezért nem is jelentette az esetet a rendőrségen. Német Lajost őrizetbe vette
a rendőrség- A juhászgazda jogos védelemre
hivatkozik és egyelőre a rendőrség nem talált
olyan nyomra, amely a vallomását megcáfolná. Az országúton eszméletlenül talált Szilágyi János állapotában kedden javulás állott
be, valószínű, hogy szerdán már kihallgatható
lesz.

ftlai árajánlatunk
HÁZTARTASI CIKKEK
Kályhacsőtisztitó kefe drót nyéllel
—.24
2 drb csiszolóvászon
—-28
1 kg fémdobozos fémtisztitó
>—.98
10 méter légelzáró vatta
<—-98
DIVATARUK
Divat női kalap, v. sapkadísz
—.24
Divat női karcsatt
—.48
3 drb műselyem bluzzsinor
—.24
1 pár belülbolyhos női keztyü
i—.98
MINDSZENTEKRE:
10 drb csavart sírgyerlya
"—.14
10 drb 50-es fehér sirgyertya
—.24
1 drb favorita nagy sirmécses
«—22
Keresztmécses 5 égővel
»—.24
Talpas sirmécses
—-24
Szélfogó üvegbura sirgyertyához —.12
Gömbölyű matt szélfogó üvegbura kereszttel, sirgyertyához
—-88
ÉLELMISZEREK:
10 deka kocka nugát
>-.24
10 deka mazsola drazsé
—.24
1
10 deka tejbalom
_
—-24
1 doboz egyötödös szardínia
—-48
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Szigorított dologházra
Ítélték
az éjszakai tolvajt
(A Délmagyarország munkatársától).
Tavasszal a környéki községekben sorozatos lopások történtek- Sokáig nem akadtak a tettes
nyomára, mig egvszer a károsult egyik orgazdánál felismerte az ellopott
ruhaneműjét
Ezen a nyomon a rendőrség elfogta a tolvajt
Durkó Boros Pál 30
esztendős napszámos
személyében, aki egy Kálvária-ncoai hónapos
szobában lakott és kétlaki életet élt. Nappal
'eljárt munkára- amikor pedig beállt a sötétség, összelopkodta
mindazt, amihez
hozzá
tudott férni. Baromfit, ruhaneműt, élelmiszert
ós ékszereket lopkodott össze. A holmit azután olcsón értékesitette.
Durkó Boros Pál 8 rendbeli lopás. 4 rendbeli csalás és orgazdaság vádjával terhelten
a szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa
elé
került- Kedden volt ügyében a főtárgyalás, a
napszámos beismerte a bűncselekményeket
és azzal védekezett, hogy nyomorgott- A törvényszék szigorított dologházra itélte, amelynek idejét 3 éiwben állapította meg

Az Ínségesek
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ógy.hogy Fogai mégis Fényesen Fehérek maradjanak,
csakis ODOL-FOGPÉPET használjon.

A Z

és a háziipar

(A Délmagyarország munkatársától.) Többször felmerült már az a kérdés, hogy Szegeden
alig foglalkoznak háziiparral, amely pedig jelentős kereseti lehetőséget biztosit. A város
népjóléti ügyosztálya is foglalkozott a kérdéssel, majd K ö r m e n d y Mátyás országgyűlési
képviselő ter jesztett a város hatósága elé részletes javaslatot. A javaslat cél ja: a náziiparoknak Szegeden való meghonosítása.
Az érdekeltségek vezetői dr. K e r n e n e s y
Tibor t. tanácsnok, a népjóléti ügyosztály vezetőjének elnöklésével ülést tartottak, amelyen
részletesen megvitatták a kérdést. A háziipari
felügyelőség, a kereskedelmi és iparkamara, a
kereskedők szövetsége, az iparfeliigyelőség. va.
lamint az ipartestület képviselői is arra az álláspontra helyezkedtek, hogy feltétlenül meg
kell honosítani a városban a háziiparokat. Az
értekezlet akként határozott, hogy a városi inségmunka keretében tanfolyamokat tart. amelyeken megfelelő szakoktatók képzik ki a jelentkezőket
7Í kereskedők szövetségének
képviselőie,
V a r g a Mihálv elnök a kereskedők támogatását helyezte kilátásba. Véleménye alapján a
kcszitett áruk elhelvezhetők lesznek.
Az értekezlet felhívja azokat az ínségeseket,
akik az egyelőre bevezetni szándékolt iparokkal: rongyszőnyegszövés, rp ff ín szövés, kézimunka (neccmunka) foglalkozni kívánnak,
hogv az ipartestületben a hivatalos órák alatt
jelentkezzenek. Egvuttal a város kereskedőit
is felhívja a szövetség elnöksége. hogv vállalják a termelt ipari cikkek elhelvezését. A_ vonatkozó ajánlatok ugvancsak a fent megielölt
cikkekre szintén az ipartestület hivatalában ?elentendők.
A legjobb kilátásokkal indult meg az akció
minden reménv megvan arra, hogy sok ínséges
talál munkaalkalmat.

i

F OGPEP
a legfinomabb anyagokból készül, amelyeknem sértik fogainak zománcét és mégis fényes fehérré csiszolják azokat Az ODOL-FOGPÉP
a kolloid alkatrészek nagt, mennyisége következtében erősen
ibsorbeáló erejű, tehát alaposan megtisztítja a Fogakat és megszabadítja mindenféle kellemetlen szagtól, festőanyagtól és
tiazfátlansdatóL

350 városi kisegzisztencta
kenyere
4 Yárosi kezelők, dlpiokok és altisztek pótilfetményei — Fellebbezés
a közgyűlés határozata ellen
(A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, hogy a közgyűlés a kisgyűlés javaslatára megvonta a pcrtAlletményt a kezelőktőldíjnokoktól és altisztektől. A határozatra a
belügyminiszternek az a leirata
szolgáltatott
okot, amellyel az
1934-ik évi költségvetést
visszaküldte. Pásztor József szerkesztő ez ellen a határozat ellen a következő fellebbezést
adta be:
Méltóságos Polgármester Ur!
A város októberi közgy ülésesnek azt a határozatát, amely
a keze'ók, diniokok és altisztek pótilletménveft megvonta,
megfellebbezem ós kérem, szíveskedjék fellebbezésemet a belűgvminiszter ur őnagyméltóságához felterjeszteniA kisgyülési javaslat s igy a közgyűlési határozat is, amely a kisgyülési iavaslatot elfogadta,
a belügyminiszter ur 126.939—1934. számú leiratán alapult. Ez a leirat felülvizsgálat tárgyává tette a város 1934. évi költségvetését és
tanulságos észrevételeket tartalmaz ugy a költségvetéssel, mint az üzemek vezetésével kapcsolatosan- A pótilletményeikről a leirat a többi
kőzött a következőket mondja:
,,Megjegyzem, hogy annakidején
a város
olyan állások után is állapított meg pótilletményt, amely állásokkal egybekötött teendők
bonyolultnak és felelősteliesnek nem tekinthe-

tők. Mintl.'ogy azonban a város anyagi heüyeete
annakidején ezt lehetővé tette, a pótilletmények engedélyezése ellen nem tettem észrevételt- A város jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetében azonban fel kell hívnom a város közönségének figyelmét arra. hogy a pótilletménynek
még további csökkentésére van szükség, minthogy a fenti törlés után a költségvetésben ily
címeken meghagyott összeg még mindig jóval
meghaladja az adóalap 10 százalékát. Ezért
felhívom a város közönségét, hogy a városi
tisztviselők és egyéb alkalmazottak pótilletményeit, — különösen abból a szempontból,
hogy a törvényben az ügykör bonyolultsága és
felelősségteljes volta tekintetében megállapított
feltételek fennforognak-e, vegye
ujabb felülvizsgálat alá és hozandó határozatát hozzám
teriessze fel."
A leiratból kiderül, hogy a belüevmbilsTter
urnák nem az a célja, hogy egyes kategóriák
nótil' tménye telieseri elvétessék.
hanem az,
b"gv a pótilletmény te'iesen elvétessék, hanem
az, hogy a nótiíletmény olyan módon szabályoztasiék, hogy
az adóalap 10 százalékát ne haladja
meg.
Ezzel szemben a közgyűlési határozat 256 kisegzisztencia, — javarészt a legkisebb egzisztencia a városházán- — pótülchrényét egyszerűen elvette s ezzel a mai mostoha viszonyok
között
mélven sújtotta a legkevesebbet
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Féláru

vasúti

jeggyel

bármely napon, ha belép az O M W E tagjai közé. Tagsági dij 4 pengő.
kereső városi alkalmazottakat.
A belügyminszteri leirat azt Írja elő. hogy ..az
ügykör bonyolultsága és felelősségteljes volta"
szempontjaiból vegye a közgyűlés újból felülvizsgálat alá a pótilletményeket. Lehet, hogy
ugy a javaslat, mint a határozat jóhiszemüDe az nem vitatható, hogy jóhiszeműségében
téves és antiszociális.
A 356 kisember közül negyvennyolc kezelő
ebből a negyvennyolcból

s

18 fogyasztási borbiztos,
akik kettesével járnak bort felvenni s ezzel
a város szempontjából elég
fontos munkát
végeznek. Az ő adataik alapján állapítják meg
a borfogyasztási adót s igy attól, hogy munkájukat milyen lelkiismeretesen végzik, a város egyik legnagyobb jövedelmi ágának állandósága függ. Elsőosztályu műszaki altiszt
tizenöt van. Havi fizetésük 107.50 pengő, a
pótlék, amelyet elvesznek tőlük.
havi 7-50
pengő és közülük
tizenkettő gépész,
három tűzoltó. Az elsőosztályu altisztek leginkább
nyomozók és kézbesítők.
Havi fizetésük
9450. pótillebmónyük 6.—
pengő. A nyomozók alapossága és gondossága
a közigazgatási tagadhatatlanul
előnyösen
hangolja ós nagymértékben befolyásolja adminisztrációnak ós feleknek egymáshoz
való
viszonyát. A másodosztályú altisztek havi fizetése 90.50 pengő, havi pótllletményük 5 —
pengő.
A szülésznők és kézbesítők
végzik ebben a kategóriában a legtöbbb JnHelligenciiáJt kivánó munkát. Érzékenyen érint
a közgyűlési határozat mintegy
123 nyugdíjas altisztet-

A DÉLMAGYARORSZÁG
NOVELLAPALYÁZATA

Május
Jelige: Heine.
Jelenléte annyira hozzátartozott a kávéház esli
képéhez, hogy a törzsvendégeknek már fel sem
tttnt. Az egyik ablakmélyedésben volt az állandó
helye. Asztalán mindig néhány komoly külsejü
könyv, papiros, töltőtoll. Egy tájékozatlan vendég azt magyarázta egyszer szomszédságomban a
mellette ülő nőnek, hogy ez a kávés könyvelője.
A pincérek felváltva doktor urnák és szerkesztő
urnák címezték, kilétéről azonban nem tudtak felvilágosítást adni.
Majdnem mindig egyedül volt. Pontosan fél
nyolckor érkezett, az újságokba mélyedt, közben
a noteszába jegyezgetett olykor. Kilenckor aztán
megvacsorázott, elszívott egy cigarettát és utána
éjfélig, néha azon tul is szorgalmasan irkálta tele
a negyedre vágott iveket. Én magam titkos írónak
gondoltam.
Néha akadt ugyan egy vagy két látogatója. Sohasem érkezett azonban velük. Halk suttogással
tárgyaltak ilyenkor. Egyizben megfigyeltem, hogy
pénzt kapott. Olykor a kenyereslány kereste fel
székhelyén, keresztrejtvények fejtésében kért tanácsot és messzire elhallatszott ilyenkor nimbuszt
szerző elragadtatása: Nahát, a doktor ur mindent
tud!
Különben ott a sarokban ülve, magát az asztal
«ilögé bástyázva, csinos fiúnak látszott. Csak ha
felkelt és végigment a helyiségben, lehetett észrevenni, hogy elég erősen sántitott és ortopéd
ciprtt viselt.
Hónapokig érintkezésünk az egyes újságok at»dAsában, elkéréséhen. cseréjéberf merült kl. Még
emlékszem első beszélgetésünkre, az egyik újságot kértem el a főpineértől. megmutatva, hogy
melyik cikk miatt
— Fölöslege«, szól bele kéretlenül a beszélgefS*he. adta oda ¡Viktor a vasárnapi Frankfurtért,

1934 október 24:

uiazhmi,

Fényképes tagsági igazolvány a Dél mag varország jegyirodájában.

16 pengőtől 114 pengőig terjedő
díjjal és
143 altiszt özvegyét,

havi nyug-

akiknek a nyugdija havi 20 pengőtől 78 pengőig terjed. Szives figyelmá>e ajánlom még
hogy ugy a tényleges, mint a nyugdíjas érdekeltek mintegy 80 százaléka harctéri szolgálatot teljesített és Sok köztük a hadirokkant.
A város nehéz pénzügyi helyzetével tisztálban vagyok ós üdvösebbnek tartom azokiat
az észrevételeket, amelyeket a belügyminiszter ur az 1934- évi költségvetéssel kapcsolatosan is megtett s amelyek arra vannak hivatva, hogy a városi gazdálkodást minél szolidabb keretek közé szorítsák.
De a várost
elsősorban kötelezik bizonyos ericölcsi meggondolások és dr. Pálfy Józseí
polgármester
mellett leginkább én hangoztattam közgyűlésen is, sajtóban is. hogy a tisztviselői fizetéseknek bizonyos mértéken tul való leszállitá-

sa árt a kereskedelmi
és az Ipari életnek,
azonkivül okkal kelti azt a látszatot, mintha
a pótadó egyrészének viselését a közgyűlés
a tisztviselőkre akarná áthárítani.
Mennyivel súlyosabb, ha m a j d
négyszáz, leginkább családos, kisfizetésű tisztviselőt sújtana a pótlék megvonása,
olyan tisztviselőt, akik beosztásukhoz és
fizetésükhöz mérten Igenis bonyolult és ' felelősségteljes munkát is végeznek.
Azt hiszem, a relatív
megelégedettség súlyos ok
nélkül való megbolygatása nem közérdekű.
Erre való tekintettel is újból kérem a közgyűlési határozat feloldását és olyan utasítás
kiadását, hogy a város a kérdéses, mintegy
37.000 pengőt, amely 356 nagybobrészt kisember kenyerét kerekíti ki egy-egy darabkával, szavazza meg és jelölje ki fedezetét.

Gömbös visszaérkezett Budapestre
November elefén uíazlk Bécsbe és Rómába
Budapest. október 23. Gömbös miniszterelnök varsói útjáról kedden'•raéíbeu
háromnegyed 1 órakor a bécsi gyorsvonattal visszakezett Budapestre. A Keleti
pályaudvaron a
miniszterelnököt a 'kormány
tagjai, Hóry
András, a külügyminiszter állandó helyettese,
Sztojako-irs Döme tábornok, a hadügyminisztérium vezetője fogadták. A lengyel követség
részéről a budapesti lengyel ügyvivő
jelent
meg.
A miniszterelnök a szalonkocsiból kiszállva
szívélyesen üdvözölte a fogadására megjelenteket, majd gépkocsiba ült és a miniszterelnökségre hajtatott.
Gömbös a következő táviratot küldte
Koscinski lenivel miniszterehiökuek:

,.Súlyt helyezek arra. hogy melegen megköszönjem Exellenciádnak a szívélyes fogadtatást, amelyben Nagyméltóságod és a lengyel
nemzet részesítettek. Az a három nap, amelyet a nagy
lengyel nemzet vendégszerető
földjén töltöttem, mindig felejthetetlen. emlék
marad számomra."
A miniszterelnök ugy határozott, hogy
római utazására november első napjaiban kerül
sor• Rómába utaztában
Bécsben kiszáll és
visszaadja Schuschnigg osztrák kancellár augusztusi magyarországi látogatását, amikor
Szegedre repült, hogy végignézze
Az ember
tragédiája Dóm-téri előadásást — és megkoszorúzza Dollfuss sirját.

onnan van kiollózva.
A cikk tagadhatatlanul onnan volt átvéve. Megköszöntem a figyelmességet. Utána sokszor beszélgettünk. Az ilyen ollózásokat, cikkátviteleket
mindig figyelte és kedvenc beszédtémája is volt. Jó
néhányszor fejtegette előttem, hogy az átvétel és
továbbadás egyenrangúan fontos az alkotással,
mert ez minden emberi fejlődés alapja.
Rajongott a művészetekért, de ebben a rajongásban is volt valami elméleti vonás. Egyszer
például bevallotta, hogy évek óta nem volt színházban és képzőművészeteket Is inkább reprodukciókból és kritikákból ismeri.
Ebben az időben állás nélkül voltam. Volt tanérom szerzett néhány leckeadást részemre. Egy
elkeseredett estémen kirobbant a panaszom. Gondolkodva hallgatott egy darabig, elővette noteszát,
vizsgálódott, azután megkérdezte:
— Irna-e egy tanulmányt a tőkevándorlások
szerepéről a gazdasági világválság előidézésében?
Vagy nagyobb kedve volna Goethe költészetének
hatását vizsgálni a mult század első felének magyar irodalmára? Mindegyikkel megkereshet néhány hét alatt háromszáz pengőt.
Elmagyarázta, hogyan jutok forrásmunkákhoz,
a könyvtárakról beszélt, ahol a nap jó részét
szokta tölteni. Elmondta, hogy sem újságíró, se
nem doktor, bár megérdemelné ezt a eimet, mert
évek óta azzal keresi kenyerét, hogy doktori értekezések adatgyűjtését és megírását vállalja.
A dolog felizgatott. Nem a nekem juttatni akart
munka, aminek elfogadására külfinben gondolkodási Időt kértem, hanem az a tény ragadta meg
fantáziámat, hogy oly ember van mellettem, aki
cinikusan kielégítette tehetségével egy sereg ostobának a hiúságát és ő maga megelégedett a
szerényen díjazott, nem is mindig élvezetes munkával.
— Nem fáj néha a szíve némelyik jobban sikerült munkája átadásakor? Hiszen ez olyasmi, mint
mikor a szegény szülők szorultságukban adoptáltatnák gyermeküket.
'
— Nem igen éreztem még ilyesmit. Talán valami
halvány Irigység elfogott, mikor például a jelenkori diktatúrák és az ókori tyrannizmusok összehasonlítását tárgyaló értekezésemért egy most

szerepelni kezdő ifjú óriást dicsérgetett a sajtó.
De már tul vagyok ezen. Alkottam egy filozófiát
magamnak és ez mindig megnyugtat.
Miért bosszankodjam, hogy a szándékaim, ál"
maim, vágyaim nem sikerülnek. Beleszuggeráltam
magamba, hogy nincs semmi vágyam és minden
sorsfordulás közömbös számomra. Olvasom az
újságokat, elfogadom a tényeket, de a világért
sem gondolok arra, hogy az események nem az én
Ízlésem, elveim szerint alakulnak. Már elfogadtam, hogy nem azért vagyok az eseményeken, azok
irányításán kivül, mert kihagytak, hanem mivel
kényelmemnek, gőgömnek jobban meflfelel, hogy
az egészet távolból nézzem.
Hallgatott egy darabig és aztán felsóhajtott.
— Miért lennék Tirtájosz, amikor csüggetegen
ülnek szobáik mélyén az épekl
Mégsem volt mélygyökerü az erőszakolt filozófiája. De hogy beszélhetett, hogy kimozdulhatott
lelki életének magányából, szemmelláthatólag üdítő élmény volt számára. Ennek két hete. Pár szót
azóta is ejtett magáról. Unalmasnak Ítélte a könyvtári búvárkodást, jelenlegi munkájáról bevallotta,
hogy nem érdekli. És tegnap este... Ez hatott
annyira rám, hogy papírra vetettem ezeket a sorokat.
Tegnap este Rodinről beszéltünk, Csók elmü
szobráról. Hirtelenül elhallgatott, a vállamra tette a kezét, ez volt az első hirtelen mozdulat, amit
tőle láttam és izgatottan, Inkább saját magának
mesélve mondta.
— Ismeri a Tölgy-uccában azt az oszlopokkal
alátámasztott erkélyü házat. Mély, árnyas kapualja van. Arra szoktam éjjel hazamenni. Tegnap
egy szerelmes pár állt ott, a fiu átkarolta a leányt, arca ráhajolt az arcára. Mozdulatlanul állottak. mint egy szoborcsoport és mégis sugárzott belőlük az élet. Szép volt, mondta kissé szomorúan,
elmerengve.
Villamosok rohantak az úttesten, a mozikban
pergett a film. a postán leveleket osztályoztak,
gondos apák kihallgatták a másnapi feladatból
gyermekeiket, csapszékekben olcsó bort fogyasz-*
tottak, egész közönséges este volt, amiből három-1
százhatvanöt van egy esztendőben. De májust
irtak.
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Öszi statisztika
a nyári Tiszáról

vásároljunk szőrmét

479 tetem
(A Délmagyarország munkatársától.) Néha még
melegen süt a nap most is, október utolsó hetében,
de a nyarat már eltakarították és csak az ősz kisért haldokolva. A platánokon zöld még a lomb,
mert a hosszura nyúlt ösz megtévesztette a fákat
is, de azért ha meglebbenti az ágakat a szél, sürü
rajokban hullnak róla a zölden elfonnyadt levelek.
A Tiszáról pedig az elmúlt éjszaka eltűntek a csónakházak téli rejtekhelyükre, ahol nem fenyegeti
bordáikat a jégtáblák éle és a téli viharok ereje.
Nyugodtan alhatnak májusig, amikor elmegy majd
értük az uj nyár. Az ösz letarolta az ujszegedi partokat is. Hébe-hóba látni még egy-egy utrakelt kabint, amint valami kocsi tetején szomorúan döcög
át a hídon és remegve kerülgeti a hidjavitás-szülte
gödröket és kőhalmazokat. A Tisza pedig fázósan
vonaglik szükrezsugorodott partjai között, reménytelenül nyújtózkodik a fáradt nap felé, de olyan
már, mint a vén ember: csak a fényt érzi, de a melegséget már nem.

szőrméi a legszebbek
szőrmében vezet
árban, minőségben utolérhetetlen.

Piccard újból felrepült
a sztratoszférába

Kedden reggel feleségével szállt fel és délután az ohiol
Cadizban földet ért — Uj sztratoszférarekord: 16 ezer
méter T

re nyugatra leszállt. Még nem közölték, högy a
Detroit• október 23• Piccard tanár és feleléggömb milyen magassagot ért el a felső légrésége ma éjfél után 58 perckor (középeurópai
tegben.
időszámítás szerint) az Accession
nevü léggömbbel
sztratoszféra
repülésre
szállott
fel.
A
Az Exhange Telegraph detroiti jelentése szeAztán beterjesztették statisztikai adatokkal illéggömb délkeleti irányban halad.
Piccard
rint Piccard léggömbje Cadiz közelében egy.
lusztrált jelentésüket nyári munkájuk tarka ered- ! rövidhullámú rádióadót is visz magával, hogy
erdő közepén ereszkedett le délután 3 óra tájményéről a — döghalászok is és ezzel a jelentéssel | a külvilággal érintkezésben maradhasson.
ban. A gondola a földnek ütődött, de a benne
tették rá a koporsófödelet végképen a nyárra. Mert 1
levő műszerek nem sérültek meg, az utasoknak
Detroitból jelentik: Piccard tanár és felesége
sem történt semmi bajuk. Piccard kijelentette,
léggömbje néhány száz méterig igen gyorsan
nyárra szóló mandátumuk lejárt, a hült tetemek
szállt felfelé, később a délnyugati szél következ- hogy körülbelül 14.500 méter magasságot ért el.
nyugodtan ringatózhatnak a telet érző vizek hátében az emelkedés meglassult. Piccard légA Reuter Iroda késő éjszakai jelentése szerint
tán, nincs, akit megriasszon néma közeledésük. A
gömbjének űrtartalma 16.990 köbméter.
Piccard ejtőernyővel szállt földre. Eddig még
holtak szabad utja lett most már a Tisza, az eleveNewyorki távirat szerint egy repülőgép jenem tudják, hogy felesége a gondolában ma-»
nek, a fürdőtrikós, napbarnított népek átengedték i lentette, hogy Piccard léggömbjét az obiói San.
radt-e, vagy pedig szintén ejtőernyővel ereszke^
duskv
felett
látta.
A
léggömb
ebben
az
időpont,
nekik a teret.
dett le.
ban Pensylvánia felé sodródott.
A nyáron, májustól augusztus végéig, két ilyen
Cadizi jelentés szerint Piccard tanár léggömbDetroitból jelentik: Piccard tanár léggömbje
halász vigyázott a Maros-torok körül, hogy ne veaz Ohio államban levő Cadiztól 2 kilométernyije állítólag 16.000 méter magasságot ért el.
gyülhessenek ezek a holtak az elevenek vidám serege közé, mert akkor még az eleveneké volt itt
a világ. Fürge ladikokon teljesített őrszolgálatot
ez a két derék, de azért valószínűleg nem szorosan vett közigazgatási alkalmazott, a jelentés mégis olyan precíz, mintha szorosan vett gyakorlat
szülte volna. Precíz a jelentés és fölöttébb változatos. Akit illet, megtudhatja belőle, hogy a két
Felszólalnak
árnyhalász munkája fajták és nemek szerint csoportosítva mit produkált.

A városi balpárt nagy vacsorája
sioaiftaton, 2? en este 8 Órakor a iláéiftan.

A kimutatás szerint kifogtak a Tiszából és a
Marosból 116 kutyát, 38 macskát, 11 kecskét, 63
tyúkot, 2 galambot, 4 varju/t, 72 libát, 5 pulykát, 1
szarkát, 81 disznót, 25 malacot, 3 szarvasmarhát, 1
hátulsó marhacombot, 2 negyed marhát, 1 lovat, 1'
borjufejet, 1 füstölt sonkát, 2 harcsát, 2 pontyot,
1 márnát, (örök titok marad, hogy ezek a halak hogyan és miért fulladhattak a vízbe), 8 házinyulat,
2 nyulbört, 11 állati belsőrészt, 1 birkát, 6 sündisznót, 1 kigyót, 14 patkányt és végül 1 darab embert...
Darabszámra összesen 479-et, pedig csak a nappali órákban dolgoztak a derék halászok, éjszaka
pihentek és hagyták a holtakat nyugodtan leúszni
a déli végek felé.
A statisztika vizböl kihalászott egyedeit szaD&lyszerüen elhantolták a parton ásott gödrökben
és közben megállapították azt is, hogy a végösszeg
nagyobbik felét a Maros hozta magával. A Maros
vadabb folyó — ugy látszik —, áradásai több életet ragadtak el a gyanútlan partokról, mint a Tisza. De megállapították a halászok azt is, hogy a
legtöbb áldozat még frissen jutott le Szegedig, tehát uj áldozat lehetett.
A városházán pedig arra gondolnak most a beavatottak, hogy majd, ha állni fog a tetemfeldolgo.
zó ipartelep, a két folyó is nagyszerű nyersanyagot szállíthat hozzá . . .

HÚROM UJ SZIGET
London, október 23. Tokióból érkező jelentések szerint a japán partvidéken a Takesimaszigetek között 3 u j sziget emelkedett ki a tengerből a mulheti heves vulkánkitörések következtében.

Kéthly Anna, Pásztor József, Lájer Dezső.
Eay teriték éra 70 fillér.

Kártéritest ítéltek meg a kereskedőnek,
akinek üzletében
kikapcsoltak a viilanuvitógttast
A Kúria érdekas döntése az orosházi Tóth-malom villanyperéhen
(A Délmagyarország munkatársától.) J u h á s z k a József orosházi kereskedő elhatároz,
ta, hogy a lakásába bevezeti a villanyt, ezért
megbizast adott az Orosháza világítását ellátó
T ó t h gőzmalom és villanytelep részvénytársaságnak, hogy szereljék fel a vezetékeket. A
Tóth-malom teljesítette a megbízást, azonban
a villanyszerelésért az előre kikötött szerződés
ellenére 48 pengő költséget is számlázott. A
kereskedő vonakodott a számlát kifizetni, mire
egy napon a malom a kereskedő lakása helyett
— az üzletében kikapcsoltatta a villanyt.

vényszék többizben tárgyalta a pert, végül is
marasztaló Ítéletet hozott. Az ítélet arra kötelezte a villanytelepet, hogy a kereskedőnek egy
napi elmarad haszon cimén aránylag kis össze,
get fizessen meg.
Fellebbezés folytán nemrégiben a szegedi
Ítélőtábla tárgyalta az érdekes kártérítési pert
és megváltoztatva a törvényszék Ítéletét, a
villanytelep kártérítési kötelezettségének jogalapját állapította meg. összegszerűség tekintetében nem döntött az ítélőtábla, hanem az
ügyet visszaulalla a törvényszékhez.

A kereskedőt ez a körülmény súlyosan érintette és a villanytelepet ezért 6000 pengős kártérítési perrel támadta meg. Elmondta keresetében, hogy a villany kikapcsolása azért érintette súlyosan, mert éppen akkor készülődött
a Magyar Hétre és az ezzel kapcsolatos kirakatversenyre, amely díjazással járt. A sötét októberi napokban azonban lehetetlen volt résztvennie a versenyben és a Magyar Hét forgalma
sem sikerült. Juhászka később elárvereztette
üzletét is. Keresetében előadta a kereskedő azt
is; hogy a villanytelep 48 pengős követelését
m á r régebben birói letétbe helvezte. A tör-

Ezt az ítéletet is megfellebbezték az érdekeltek és a Kúria elé került az ügy. A Kúriától
most érkeztek vissza az iratok és ebből megállapítható, hogy a legfelsőbb biróság a szegedi ítélőtábla Ítéletét teljes egészében helyben,
hagyta. Arranézve azonban, hogy a villanytelep mennyi kártérítést fizessen a kereskedőnek,
nem döntött a Kúria sem, ezt a törvényszéknek
kell megállapítania. A per az összegszerűség
kérdéséhen rövidesen újra kezdődik, de most
már érdemi döntés van arranézve, hogy n kereskedőnek kártérítés jár azért, mivel üzleté-»
nck villanyvilágítása ta tclcD kikapcsolta.
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Az idő
A Szegedi MeteoroIogiai Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 18.6, a legalacsonyabb 4.8 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg.
gel 766.0 mm, este 766 4 mm. A levegő páratartalma reggel 79, délben 50 százalék. A szél iránya délkeleti, erőssége 2—4.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Déli-délnyugati légáramlás, nyugaton valószínűleg felhősödés, esetleg kisebb esők, keleten sok helyen reggeli
köd. A hőmérséklet alig változik.

— Meghalt Kiss Mór. K i s s Mór, a régi Szeged egyik érdemes és dolgos polgára kedden
rövid szenvedés után meghalt. Az elhunyt ismert és jellegzetes polgára volt Szegednek. Néhai K i s s Dávidnak — akinek nevét vagyona
és tehetsége késői utódokra átörökítette — v o l t
cgvik örököse. A másik két örökös: K i s s Károlv és K i s s Arnold, niár meghalt. Kiss Arnold mintegy másfél évtizeddel. Kiss Károly
Pedig alig egv évvel ezelőtt. Kiss Mór hosszú
élete legutolsó szakáig életerőnek
örvendett,
csak mostanában kezdett betegeskedni, az utolsó két nanot már eszméleten kivűl töltölte és a
halál 80 éves korában váltotta meg rövid szenvedéseitől. Temetése 25-én, csütörtökön délután 3 órakor lesz a Klauzál-téri gvászbázból.
— Megalakult a sporthorgászok egyesülete.
Több. mint 300 azoknak a szegedi soort^mbercknek a szarna, akik a horgászást müvelik.
Tegnan délután a kereskedelmi és iparkamara
zsúfolásig megtelt termében megalaMtmtták a
Szegedi Sporthorgászok Egyesületét Az alakuló közgyűlést drDitrói Gábor egvetemi
tanár bevezető szavai nyitották meg. aki vázolta azokat a célokat, amelyeket az egyesület maga elé tűzött. Rámutatott arra, hogv az
árterületekről a halivadékot riem vezetik ki a
Tiszába és igv az amúgy is kevés ivá«i teriilet folytán a Tisza halállománya ijesztően lecsökkent- Az egyesület a budapesti társegyesül cttel egyetértve illetékes helyen a szükséges
eljárást meg fogja indítani. A külföldi hasonló
egyesületekkel ugyancsak érintkezést keres az
egyesület és azok tagjait Szegedre meg fogia
hivni. amivel a város idegenforgalma is előbbre vihető.
A hatóságoknak rendészeti téren
segítségére kiván lenni az egyesület. Kívánatos volna az is. hogy
megfelelő csonortok
összehozásával közös vízterületeket béreljenek.
A helyesléssel fogadott megnyitó után drCserzy Mihály az alapszabály tervezetet mutatta be, amelyet az alakuló közgyűlés elfogadott. Az egyesület a (következő tisztikart
választotta meg: elnök dr- Ditrói
Gábor
egyetemi tanár- ügyvezető elnök
Moldovay
Kálmán alezredes, titkár dr.
Cserzy Mihály
kamarai
titkár, helyettes titkár
Vecsernyés
István városi számvevő, jegyző ifj.
Nagyiván
Lajos ny. őrmester, pénztáros dr. Nagy Mihály ügyvédjelölt, ellenőr Háje.s József nyugpostaaltiiS'zt. gazda Kocsrirdi Béla városi főgéoész. könyvtáros Trinkuia József ioaros. A
számvizsgáló bizottság tagjai: dr- Landesberg
Jenő, dr. Szofíonya
Miklós, Csipei Sándor,
póttag: Tukarcsi Mihály. Választmányi tagok:
Simkó István, Reitzer Vilmos, Wéber Ferenc.
Sándor Iimre, dr. Kemenesy Tibor,
Tóvölgyi
Péter, Vass Béla, Az egyesület helyiségről
fog gondoskodni, ahol sportelőadások és megbeszélése'^ tarthatóky i o v ^ T a l

v a r o s !

— Ha fáj a feje és szédül, ha teltséget, bélizgalmat, gyomorégést, vértódulást, szorongást
vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc József" keserüvizet, mert ez a
gyomor és a belek működését előmozdítja, az
epekiválasztást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringést felfrissíti.
1

' — Francia professzor előadásai a szegedi
egyetemen. Tegnap Szegeden járt Raymond
L e b é g u e francia filológus, a rennesi egyelem
tanára, aki a szegedi francia intézet meghívására két előadást tartott az intézet hallgatói és
nagyszámú közönség jelenlétében. Az első előadás Renan. Taine és Rarrés görögországi élménveiről. illetőleg arról a felfogásról szólt,
amellyel a francia szellemnek ezek a kiváló
képviselői a görögség és a görög-klasszikus civilizáció európai szerepét megvilágilolták A
második vetített képekkel a gótikus stílus európai elterjedését vázolta, kimutatva a gótika
francia eredetét és számos magyar példával illusztrálva tézisét. L e b é g u e nagy dicsérettel
emlékezett meg előadásában Gaál Lászlóról, aki
Párisban él és a Sorbonne-on doktorátust tett
nagvértékü disszertációjával, amely a magyar
architektúra középkori emlékeiről ad monográfiát. Az előadásokat Z o l n a i Béla egvetemi tanár vezette be, rámutatva arra, hogv Lebégue
professzor humanista kúta'á.vai az európai szellemi együttműködést is szolgálják A hallgatóság nevében G r e n e t Henri francia lektor
mondott köszönetet az előadónak, aki az éjjeli
vonattal Krakkóba utazott.
— Baleset munkaközben. Kedden délután az Angol-Magyar Jutafonógyár dorozsmai-uti
telepén
egy nehéz pad ráesett H a d n a g y Júlia 40 esztendős szövömunkásnő lábára. A sérültet a kőzkórházba szállították, ahol megállapították, hogy bal
lábfeje eltörött. Sebesülése súlyos.
— Előadás. Folyó bó 28-án délután 6 órakor a
kereskedelmi és iparkamara nagytermében: dr.
Rapaport Samu: Miben áll Freud felfedezése, mi
adja rendkívüli jelentőségét'? és Patzauer Márta:
Nevelés régen, — nevelés ma címen előadást tart.
Beiépés díjtalan.

sens
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— Adományok az ingyen tejakcióra. A szegedi
szegény gyermekek ingyen tejakciója javára a következő adományok folytak be: Városi szinház
jegypóllékai 269.52, Belvárosi Mozi jegypótlékai
213.42, Széchenyi Mozi jegypótlékai 236.60, Korzó
Mozi jegypótlékai 16.70,' október 14-i urnagviijtés
477 86 pengő, belvárosi fiúiskola gyűjtése 92 fillér,
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szegedi fiókja
5 pengő, Szanyi István perselygyüjtése 14.47. Magyar Lászlóné perselygyüjtése 1.42, Központi Tejcsarnok 1 60, Hági étterem 4.—, Dreher étterem 4,
dr. Saitosné perselygyüjtése 6.59, városi főügyészi
hivatal 8.10, Avar-uccai ovoda 6.80 pengő, Becseiuroai ovoda 60 fillér, Hétvezér-uccai ovoda 6, Kossuth Lajos-sugániti ovoda 6, Petőfi Sándor-sugáruti ovoda 5.30, Szél-uccai ovoda 2.55, Neufeld Sámuel 1.26, dr Borosné 2.75, állami óvónők gvüjtése 80.74, ovódások szülőinek adománya 56.70,
Teleki-uccai ovoda 8.10, belvárosi fiúiskola 4, alsóvárosi iskola előadásából 2.12, dr. Kiss Albert
10, Tisza Szegedi Evezősegylet koszorumegváltása
20, Skultéti Sándor perselygyüjtése 3.01 pengő, dr.
Wolff Ferenc perselygyüjtése 70 fillér, főispáni hivatal perselvgyüjtésfi 4 36 pengő, Kazi Gáspár
pers.elygviii'ése 71 fillér, Püspöki Gézáné perselygyüjtése 7.50, Neufeld Sámuel 2.52, Seitz Ferenc 10,
Vogel Ant-tl perselygyüjtése 2 99, Ujszegedi Szent
Szív Szövetség 10. ujszegedi ovodások szülői 3,
Gitta Lenke tiketteladása 2, Várkonyi Margit tiketleladása 2 pengő, N. N. 20 fillér, dr. Polonyi
Ferenc 5 pengő.
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Vigyázat 1

RÁDIÓK
Mielőtt vásárol okvetlen nézze meg nálam az uj rádiókát,
mely .elűlmulja az eddigi készülékeket. R é g i r á d i ó J á t becserélem. Díjtalan bemutatás. — Kedvező részletek.

Megérkeztek a legufabb csillárok.
Amerikai Í r ó g é p e k rak l ó r a .

1934 október 24:

Kelemen
Kelemen

MárlOJl

u c c a 11.

BEESS

snmíi

Ma esíe másodszor

Hz abbé
szenzációs szinmii.

Csütörtöktől minden este

IMI orgonák

a romantika és a humor operettje.

Hétfőn:
Svéd, Rössler, Széhelu, Szabó
Ilonka világhírű énekesekkel

Sevillai borbély
A szociáldemokrata póri
választási hirei
A törvényhatósági választójogosultak figyelmébe! A szociáldemokrata párt titkári irodájában (Munkásotthon, Hétvezér.ucca 9., II. emelet) délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és
ünnepnapokon 9—1 óra között minden ellenzéki
választójogosult meggyőződést szerezhet, hogy
fel van-e véve a választók névjegyzékébe. Ha
pedif» 1931. január 1-től lakást változtatott, arra nézve is felvilágosítást adunk, hogy melyik
körzet (kerület) névjegyzékében szerepel és tehát hol kell szavazati jogát gyakorolnia.
A szociáldemokrata párt
végrehajtóbizottsága.
A szociáldemokrata párt felsővárosi
párt'
szervezeti csoportja Szilléri-sugárut 24. szám
alatti páltszervezeti helyiségében a választásokra vonatkozó mindennemű felvilágosítást
köznapokon
6—8-ig, vasár- ós ünnepnapokon
9—12-ig készséggel nyújt- Befizető órákat vasárnaponként délelőtt 9—12 óráig tart.

— A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesd«
lete szerdán délután 6 órakor a kereskedelmi és
iparkamara nagytermében ülést tart, amelyen aa
esedékes téli védekezési munkák és olcsó védekezőszerek ismertetése és a legelőnyösebb megoldások kerülnek letárgyalásra. Tekintettel arra, hogy
az egyesület szervezett olcsó védekezést óhajt végrehajtani, az egyes telepek vezetőségei és a gyümölcstermelő központok feltétlenül küldjenek az
értekezletre képviselőket. Érdeklődőket szívesen
lát- az elnökség.

nyakkendő
P o l l á k
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T e s t v é r e k n é l ,

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudományegyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztálya ma délután 6 órakor az egyetem arcbaeoiogiai intézetében (Szukováthy-tér 1., III. e.)'
ülést tart. Előad: dr. Deér József „Közösségérzés
és nemzettudat a XI.—XIII. századi Magyarországon" cimmel.
— Pokrócokat lopott a kórházból az öngyilkosjelölt. S z a b ó János mindszenti kocsis már
többször volt lopás miatt büntetve. Legutóbb is
sorozatos lopásokat követett el. Amikor letartóztatták, öngyilkosságot akart elkövetni, mégpedig különös módon: ollót nyelt le. Szabót beszállították a közkórházba, ahol megoperálták.
Amikor jobban lett, megszökött a kórházból, de
előzőleg egy csomó pokrócot is ellopott. Alkusztusban már tárgyalták a mindszenti koesis
ügyét, de akkor olyan különös módon viselkedett, hogy a törvényszék elrcv.Hte elmeállapotának megvizsgálását. A v i z ^ i a t megállani totta, hogv Szabó János épelméjű. Másodszor
kedden került a törvényszék Cömőry-tanácsa
elé, mely lopásokért 10 hónapi börtönre ítélte.

1934 október 24:
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állásit kaphat a Hatósági Mn.nk«Jtftzvetitőben; 1 lakatos, 1 késes, 1 bádogos, 1 ftiőtmtor asztalos, 1 vegyes asztalos, 1 ká.
dár, 1 bognár, 1 kályb&s, 1 szíjgyártó, 1 csizmadia,
1 cipész, 0 szaöó, 2 kifutófiu, 1 napszámos, 1 mindenes szobaleány és mundenesfőzőnők.

Tössde
Budapesti értéktőzsde zárlat. Bár az értéktőzsde alaphangulata ma is barátságos volt, az áralakulás nem volt egységes. A tőzsdeidő első felében
az áremelkedések voltak túlsúlyban, később azonban realizációs eladások következtében gyengült
az irányzat. A szénpaplrok elhanyagoltak maradtak, árfolyamuk visszaesett, viszont a helyi piac
többi értéke és a Nemzeti Bank s Tröszt további
érdeklődés hatása alatt árnyereségre tett szert. A
forgalom a tőzsdeidő vége felé elcsendesedett, a
hangulat igy is kedvező maradt. Magyar Nemzeti
Bank 188, Kőszén 230, Ganz 12.5, Izzó 138, Szegedi kenderfonó 14.2.
Zürichi devizazárlat. Páris 20215, London 15.17,
Newyork 305.75, Brüsszel 71.60, Milánó 2626, Madrid 41.875, Amszterdam 207.775, Berlin 123.35, Bécs
72.75, Schilling 57.05, Prága 12.8075, Varsó 57.90,
Belgrád 7.00, Athén 2.94, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai;
Angol font 16.95-17.35, dán kor 75.40-76.80, belga
frank 79.10—7980. cseh korona 14.02—14.20. svéd
korona 87.10—88.00, dollár 339.30—343.30, kanadai
dollár 339.00-349 00, dinár 7.80-8.30. francia frank
22.30-22.50, hollandi forint 231.65-233.65, lengvel
zloty 64.65- 65.25, leu 3.42-3.46, leva 4.00-4.15,
lira 29.90—30.25. német márka 136.00—137.60. norvég korona 83 70—84.60, osztrák schilling 80.00—
80.70, svájci frank 110.70-111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamjclentése. Buza tiszai 77 kg-os 16.15—16.40, 78 kg-os
16.30-16.55, 79 kg-os 16.45-16.70, 80 kg-os 165516.65, felsőtiszai 77 kg-os 15.70-16.00, 78 kg-os
15.85-16.15, 79 kg-os 16.00-1C.30, 80 kg-os 16.1016.45, dunatiszai, fejérmegyet, dunántuli és bácskai
77k g-os 15.65-15.80, 78 kg-os 15.80-15.95, 79 kg-os
15.95—16.10, 80 kg-os 16.05-16.20. Pestvidéki rozs
és egyéb 12.25-12.40, sörárpa I. 17.50-19.00, takar,
mánvárpa I. 14.15-14.30, zab I. 13.80—14.10, tengeri
tiszántúli 11.00-11.10,
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott,
fcec. 97 ötnyolcad—fél (97-97.25, máj. 97.75-hétnyolcad (97 egynyolcad—egynegyed), jul. 92.75 (92
háromnyolcad—egynegyed). Tengeri alig tartott.
Dec. 75 (75.25), máj. 76 hétnyolcad (77.25), jul. 77
egynyolcad (77 ötnyolcad). Bozs tartott. Dec. 69 ötnyolcad (69.25—ötnyolcad), máj. 71.5 (71.25), jul.
71.5 (71.25). Zab tartott. Dec. 50 ötnyolcad (50 ötnyolcad), máj. 48.25 (48 háromnyolcad), jul. 43 hétnyolcad (43 háromnyolcad).

Pesti kirakat
uj revü, melyet
Fodor László, N6H Kór oly, Békeffy László,
Kőváry Gyula, Lőrincz Miklós, Kellér Dezső,
Buday Dénes és Erdőssy László írtak
Konferál: BÉKEFFI LÁSZLÓ
A főszerepeket játsszák:
Salamon Béla, — Vaszary Piri
Azonkívül fellépnek:
Rajna Alice, Nagykovácsi Ilona, Kökény Ilona, Gárdonyi, Kőváry, Sass
01 ly, Sárossi, Fenyő, Ormos, Kompothy,
Solymossy és nagy kabaré gárda.
Vasár- és ünnepnap délutáni előadások.
Tel.: 26-5-54.
Kezdete: este 9 órakor.
délután 4
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Kerékpár, gramofon, varrógép/gyermekkocsi nagy

Sszin&ási

és

HETI MŰSOR:
Szerdán. este: Az abbé. Szinmüujüonság másodszor. A, bérlet 6.
Csütörtökön délután: Szeressen kedves. Filléres helyárak.
Csütörtök este: Tabáni orgonák. Opere'tujdonság. Premierbérlet 10.
Pénteken este: Tabáni orgonák. Operettujdonság másodszor. A, bérlet 7,
Szombaton délután: III. Richárd. Ifjúsági előadás. Filléres helyárak.
Szombaton este: Tabáni orgonák. Operettujdonság harmadszor. Bérletszünet.
Vasárnap délután: Vadvirág. Délutáni bérlet.
Mérsékelt helyárak.
Vasárnap este: Tabáni orgonák. Bérletsziinet.
Hétfőn este: Sevillai borbéiy. Svéd Sándor, Székely Mihály, Szabó Ilonka, Rössler Ede felléptével. Ffjehielt helyárak.
.-,. .

y

javítóműhely.

Müvéssceí
Holnap, nagy operettpremier: „Tabáni orgonák". A legjobb szereposztás, ragyogó uj díszletek.
„Szeressen kedves" csütörtökön délután ismé1
filléres helyárakkal.
„Tabáni orgonák" a budai romantika és legfrappánsabb humor operettje.
„Tabáni orgonák" egész héten.
Vasárnap délután a „Vadvirág", a szezon szenzációja kerül szinre mérsékelt helyárakkal először.
A „Sevillai borbély" hétfő esti előadásán Svéd
Sándor, Rössler Endre, Szabó Ilonka, Székely Mihály, dr. Dalnoky Viktor és Bácz Tilda vendégszerepel.

Szántó Enid Szegeden

Kedden este Szegedre érkezett a bécsi Staatsoper
európai hirü fiatal alténekesnője, S z á n t ó Enid,
aki hétfőn este Toscanini budapesti hangversenyén
szerepelt nagy sikerrel, ma este pedig első koncertjét adja a szegedi pódiumon. A fiatal énekes(Paul Anthelme-Orbók Attila színmüve)
nő csak néhány éve szerepel a zenei életben, amióta Schalk Frigyes felfedezte a budapesti ZeneAz é l e t b e n l e h e t n e k l e h e t e t l e n s é - akadémián, de kivételes tehetsége elvitte nevét
gek, a s z í n p a d o n s o h a . . , És az életben le- már az óceánon túlra is . . . Bécsi, pesti és európai
sikerei után Szegedem adja első hangversenyét a
hetnek meglepetések, a színpadon pedig kiélezett
helyzetek és felfokozott hálások. De nem mindig az magyar vidéken. Kedvesen finom egyénisége, mega jó és maradandó szinpad, ahol a mesterségbeli nyerő megjelenése azonnal csatát nyer. Közvetlehatások ütköznek meg a méghatásosabb hatások- nül, egyszerűen válaszol a kérdésekre a szállodai
kal ... Az uj szinpad nem csak uj helyzeteket kí- szobában és természetesen az első szavak Toscaniván, uj szereplőket és ritka személyeket a kipró- niről és a hétfői koncertről szólnak.
bált fordulatokban, hanem a valóságok nj megöl-;
— öröm Toscaninivel együtt dolgozni — mondását és uj gondolatát, egyszerű emberek uj éle- dotta —, ugy Bécsben, mint Budapesten nagy esetét és nagy felületek meséíő játékát.
mény volt a Psalmus Hungaricus és a IX. SzimfóEz a francia szinmü: a hatások játéka. Bűnügyi nia előadása. Pesten különös jelentőséget adott a
történét — a gyónás titka Körül. Hatásosan és ér- kivételes eseménynek az a tény, hogy Toscanini
dekesen, izgalmasan és fordulatosán, de á színpad: együtt szerepelt Kodály Zoltánnal. Nem mondhatok
játék és a gyónás: hit. A hit ereje egy bünügyi tör- mást; nagyszerű élmény a kiváló dirigenssel
együtt dolgozni, hiszen csupa muzsika minden, amit
ténetében... — meglepetés. Egy gyónás gyilkosságot
közöl a közönséggel és a gyóntató abbé drámai hő- csinál... A próbákon mindenki nagyon fél tőle, de
siességgel vállalja a gyónás titkát. És ez a meg-i a munka gyönyörűség...
rázó bátorság uj helyzetet és felfokozott hatásokat
— Magamról mit mondhatok? 1928-ban SchalK
teremt: — az abbéból vádlott lesz a törvényszék hallott Pesten és azonnal Bécsbe szerződtetett. Az
előtt és halálraítélt az utolsó nap reggelén... Az akadémia után mindjárt a Staatsoperhez és a bécsi
utolsó harangszóig a szerzőnek bőséges alkalma pódiumra kerültem. Első béosi szereplésem Verdi
van játszani a kiélezett helyzetek húrjain, a nézőRequiem-jében volt és előbb már Salzburgban énenek pedig riadva és szaggatottan lélekzeni a bűn- keltem. Nemsokára a Rajna kincse következelt,
ügyi játék fordulatos izgalmában, — mig azután
amit Furtwangler dirigált, majd még abban az év(Deus ex machina) az utolsó percben megoldódik
ben Bayreuthba kaptam meghívást, ahol három
izgalom, dráma és igazság, — minden csak játék
évem át szerepeltem az ünnepi előadásokon. Egyvolt, bünügyi történet és a gyónás titka is megma- másután következtek a legszebb szerepek és a leg.
rad a titok szépségében és a megpróbáltatás hő- első karmesterek: Toscanini, Bruno Wnlter, Busch.
siességében ... Megnyug'ató és kibékítő vég a si- Klemperer, Weissbach, Clemens Krans ...
ralomház reggelén, az utolsó harangszó csengésé— Most vagyok elöször a magyar vidéken és
ben ...
nagy örömmel várom szerdai koncertemet. NovemA hatásos és drámai feszültségű, de furcsa meg- berben Pesten és Bécsben lesz dalestem, utána
lepetésekkel is játszadozó bünügyi történetet izgal- Skandináviába kell mennem. A lövő szezonban pemas és harmonikus előadásban hozta kedden este dig Amerika ... ahol Bruno Walter mellett két
a drámai társulat. Gondos készülés és kiegyensú- magyar dirigensem lesz: Beiner Frigyes és Orlyozott szinészi munka vezette az előadást, amely- mándv Jenő. Nagyon sokat és szépet hallottam Szenek nyilt hatásaihoz kedve és érzéke is volt az gedről, izgalommal és örömmel várom a szerdai
együttesnek. Az abbé hősi és sokszor emberi alak- ismerkedést...
ját D e r é k y János rajzolta meg egyszerű eszközökkel és meleg bensőséggel. ITI. Richárd portréjától Pioux abbé alakjáig néhány nap távolsán m m m
hangverseny
gán át hosszú az ut, de jól járta meg ezt az utat
halk gesztusokkal és kinemmondott szavakkal,
őszinte színészi munkájához — amit kedyvel tap-, Ma este 8 Órakor a Tiszában a 2-ik bérleti est
' solt a nézőtér — őszinte feladatok illenének. Az gyönyörű mfirorral
első, vonalba-került G a r a m i Jolán drámai asztnlosnéja, akinek megrázői gyóná&a. dicsérte szinészi értékeit. A bünügyi történet, népes seregében
szót kér S zap 1 o n eza y Éva', ITt 1 Giza. F ü l ö p ,
I Sándor, Z i l a h y János alákltás'a, L é v a i Bösbje: a bécsi opera világhírű á l l t á j á n a k ária. és
1
iísves jelenete és E l eke?'Ernő püspök-dekorá-' dalest je dr. Herz Ottó művészi kíséretével. Jegy
' ciója. Nyiltszini tapsok kisérték a bűnügyi történet Délmagyarországnál.
i hatásos meglepetéseit.
(v.)

Az abbé

Szántó Enid,

A szfnfcázi Iroda hírei
Egy gyilkossággal vádolt és halálra ítélt pap a
főhőse „Az abbé'* cimü szenzációs színműnek í
„Az abbé" ma másodszor kerül színre.
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VARGA'DEZSŐ
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Sport
Bankett
Szegeden és Soroksáron
Szegedi sportkörökén kedden is élénken
tárgyalták a Szeged FC vasárnapi nagy sikerét
és dicsérik a futballisták lelkes játékát, de nem
feledkeznek meg R e b r ó Béla trénerről sem,
akinek nagy hozzáértését hangoztatják. A fényes eredmény hatása alatt a drukkerek elhatározták, hogy bankett keretében ünneplik meg
a sikert, csak a terminusban még nem döntöttek. Amig a drukkerek a bankett megrendezését tervezik, a vasárnapi ellenfél, a Soroksár
szi nt in iwgy ünnepséget rendez — a másodosztályú '-ajnokság megnverése után és a Magyar
Kr.u
a aratott győzelem alkalmából A Sorol- '.'iKin uralkodó jó hangulathoz természetesen hozzájárul a Rocskai ellen elért vasárnapi
eldöntetlen eredmény is.
Az ünneplésektől függetlenül, mind a két
csapat erősen készül a vasárnap Szegeden megrendezendő találkozóra, amelv a jelek szerint
izgalmasnak és nívósnak ígérkezik. Komolyabb
sérültie egyik együttesnek sincs, a vasárnapi
mérkőzésen az Újpest, illetve a Bocskai elleni
csapatok veszik fel a küzdelmet a bajnoki pontokért. Az Újpest elleni meccsen
megsérült
P á l i n k á s és M e s t e r csak a keddi kondiriótréningen nem vett részt, csütörtökön már
Irenirozni fognak.
A Szeged FC vezetősége már az előmérkőzés.
re vonatkozólag is intézkedett. Megállapodott a
Móravárosi TE vezetőségével, hogv csapatának
SzAK-elleni meccsét a Szeged
FC—Soroksár
találkozó előtt rendezi meg.
•
A Szeged FC—Soroksár mérkőzés jegvei 20
százalékos elővételi kedvezménnyel a Délmagyarország jegyirodája árusítja.

Kerékpáron
a kassai marafhoní versenyre...
Va«s József, a SzAK kiváló hosszutávfutója is
benevezett a Kassán megrendezendő nemzetközi
marathoni versenyre. Tekintettel arra, hogy sem
egyesületének, sem az atlétának nem áll módjában
az utazással járó költségeket viselni. Vais Kassáig
— kerékpáron teszi meg a mintegy 660 kilométeres
ntat. Vass a tavalyi versenyre hasonló körülmények között „utazott" el és a start előtt alig egy
órával érkezett meg Kassára. Ennek ellenére szépen szerepelt: 47 induló közül 13-iknak érkezett a
célba és szép díjazásban és külön elismerésben részesült Vass szerdán reggel indul el igazi marathoni útjára.

Kecskemét békét akar. Ismeretes, hogy H e I m
Antalnak, a KEAC-hoz történt igazolása körül
bonyodalom támadt és az országos szövetség
ügyésze megfellebbezte az átminősítést. Ez a
körülmény annak ellenére, hogy az ügy a KEAC
javára dőlt el, az egyetemi sportkörökben nagy
elkeseredést keltett és a fellebbezés indító okát
a Kecskeméti AC-ban keresték. Az ügyben
A d o r j á n Károly, a KAC alelnöke, a DTAS«
ügvvezető-elnöke nyilatkozott és a leghatározottabban kiieVntette. hogv a Heim-fievben a
KAC-nak semmi része nincs. Hangoztatta, nagvon szeretné ha a két klub között a régi jóviszonv helvreállna és ne lásson a KEAC a KACban ellenséget, mert a kecskemétiek békét akarnak.
Övás után óvás A Móravárosi TE megóvta az
SzTK ellen elvesztett ifjúsági bajnoki mérkőzését,
mert a kék-fehéreknél A n g e l m a y e r
Károly
szerin'e jogosulatlanul szerepelt. Most ugv értesülünk hogy az SzTK is megóvja a mecoset Molnár
állítólagos szabálytalan szerepeltetése miatt.
Az országos vidéki válogatott, amelvben öt
(téli kerületi játékos: Bukoveczkv, dr. Herczeg,
dr. Tóth. Korányi III. és Király is szerepel,
szerdán jntsza le első turamérkózését Hollandiában. A vidéki csapatnak első ellenfele is a
holland válogatott lesz. amely ellen először
Rotterdamban mérkőzik.

1934 októlíer 24.

A Vasutas pályaépítése. Bokor Ferenc, a Vasutas igazgatója Budapestre utazott, hogy a minisztériumban a pályaépítés ügyében eljárjonA Vasutas már minden előkészületet megiett,
hogy a dohánygyár mögött elterülő telken
sporttelepet épitsen, csak a miniszteri jóváhagyást várja.
A polgármester levele a Szeged FC elnökéhez.
Az Újpest fölött aratott bravúros győzelem után a
Szeged FC táviratot küldött dr. P á l f y József
polgármesternek. A polgármester őrömmel vette a
távirati értesítést és kedden a következő levelet
küldte dr. H e d r y Miklósnak, a Szeged FC elnökének: „Nagyságos dr. Hedry Miklós főorvos urnák. Megköszönve a távirati értesítést, örömmel
vettem tudomásul a Szeged FC újpesti győzelmét
és ahhoz szívből gratulálok. Kérlek, add át szívélyes üdvözletemet és a város közönsége nevében
is kifejezett jókívánságaimat a csapat tagjainak.
Adja Isten, hogy a mellénk szegődött szerencse
most már tartósan velünk legyen és csapatunk önbizalmát visszanyerve, tudását érvényesítve felküzdi e magát arra a helyre, amely az ország második városát a legjobb magyar erők versenyében
is méltán megilleti Fel a fejjel! Bátran előre! Szívélyes baráti üdvözlettel tisztelő hived: dr. Pálfy
József polgármester."
Az őkölvivószövetség felhívja az egyesületeket, hogy a bajnoki csapatversenyre együttesüket
csütörtökig nevezzék be. mert ellenkező esetben
nem vehetnek részt a küzdelmekben.
Bodroghy László, a KEAC tehetséges kapnsa,
aki a vasárnapi KEAC—Sz. Máv. meccsen járomcsonttörést szenvedett, visszaérkezett Szegedre,
miután a szentesi kórházban megoperálták. Bodroghy állapota kielégítő, felgyógyulása azonban
hosszabb időt vesz igénybe.
A KEAC megnemjelenése miatt elmaradt KEAC
—UTC szövetségi dijmérkőzés két pontját K i s s
Pál alelnök-egyesbiró gólarány nélkül az ujszegedi csapat javára irta.
A másodosztálya bajnokság öszi sorsolásába
— mint jelentettük —, hiba csúszott be, amennyiben az egyesbiró a Zrinvi-KAC-nak és a KiTE-nek
egy napra — két bajnoki mérkőzést tűzött ki és
karácsony első napjára két meccs megrendezését
rendelte el. Az egyesbiró most korrigálta a hibát
a következőképen: november 25: Rákóczi— ZrinyiKAC, december 1«: SzAK—KiTE, december 23:
Zrinyi-KAC—MAK, KEAC-MTK
Görög József és Klein József, a Zrinvl-KAChoz kérte átigazolását. Görög a Vasutas, Klein a
budapesti Drasdie futballistája volt
Női szabókat és f ű z ő s ö k e t

látogató

helvi kénv:se!fit keresek
divatlaphoz. Leveleket J U L E S EROS, Bndapest, IV., Bástya acca 12.

Bútorozott
szobit
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Lakás - Üzlet
Kétszobás uccai emeleti lakás novemberre kiadó. Szent István tér
11a sz.
Takarításért magános
szobát, fizetést adok —
idősebb
házaspárnak.
Mező ucca 5.
Olcsó műhely Koronaucca 4. szám, havi 15
pengőért kiadó.
Egyszoba,
konyha,
spejz, udvari lakás kiadó. Szűcs ucca 10.
Kiadó háromszobás modem tiszta lakás. Eladó
egészháló, félháló, gyer
mekágy, épületfa, kőtörmelék Fodor u. 8.
Keresek egy száraz szo
bát bútort beraktározni. Schwartz, Bercsényi
Kétszobás modern lakás kiadó. Pusztaszeri
u. 18
F Q g m k Q z á s
Hó- sárc pö z i p p z á r és
s z a k s z e r ű javítását
garancia mellett legolcsóbban vállaljuk. —
LINOLEUMIPAR, Kárász ucca 6.
301
FIGYELEM !
cserépkályha átrakása,
takaréktűzhely és Meteor kijavítása. Árainkat leszállítottam, felelősség mellett vállal —
Zwmboul
<>y q v
kályhásmester Szűcs u.9
Ügyes, értelmes leány
tejkihordásra jelentkezzék Aradi u. 5, Szegedi
Tejüzem.

»Ln festéssel
steinern

Szolid, ügyes leányt jó
keresettel felvesz KisTisza, Dugomcs tér 2.

Ha hócipőjét nálam javíttatja, Ingyan átlakkozom
Cipóját speciális talpalással vishatlanná teszem.
• • l a ^ o f n o r H o r t h y Mik l ó . u c c n 4( „«enmmiil íremben.)

Ügyes varrólányok, kik
kabátmunkáhan is gyakorlattal birnak, felvétetnek. Polgár u. 14.

Szellemi |
Inségmunkások

Főzésben teljesen
önálló szakácsnőt jó bizonyítvánnyal felveszünk
Wolf, Polaár u. 31

Ui lesz bfir

kat>Al|a

akiknek egyéb elfoglaltságuk nincsen, állandó
foglalkozást kaphatnak

30 pengfi flxfizetés
fislutalék m e l l e t t
Jelentkezni a k i a d ó h i v a t a l b a n .

Házat

legkOanyebben ai
adhat Tagy vehet
ha meghirdeti a
Mtoiwararszág
apróhirdetései ktetttl

Tanulóleájj, va«y fiu
felvétetik Foto Székely,
Széchenyi tér 2.

2 szép Biederamyer fotel, antik szekrény eladó. Bőhmné, Tisza Laios körút 48.

Ha

rekedt,
meghűlt
ÖK
E Í••G E L V - t é l e

k a k u k f ü
c u k o r k á t
saopogasson
Ize kitűnő, hatása biztos. A készítőnél
GERGELY
gyógyszerésznél kapható, Kossuth Lajos-sugárut és Nagykörút sarok.
Műkő-

KERESZTEK
2 P-től
Bankegyesület,
ucoa 15 b.

Mérey276

Telek eladó rajta levő
raktári épülettel.
Bercsényi u. 2, Tud. Lángnénál d. u. 4—6-ig.
Megvételre keresünk jfl
karban lévő
használt
iratszekrényt. Ajánlató,
kat „Iratszekrény" jeb
igére a kiadóba kérjük.
Nikkel gyermekágy, —i
gyermekbunda
eladó.
Petőfi Sándor sugárut
13.
Vizsla kölyök kutyák
eladók. Megtekinthetők 4-től 6-ig Mars tér
10. alatt.

^MtSSSIM

Péternek levél ment. «

22 éves rokkant
fiatal
kereskedő ember
vagyok, önálló foglalkozá
som elárusító,
szeretnék megismerkedni nősülés céljából egy szolid jóravaló leánnyal,
kinek pár száz
pengő
készpénze van. Levelet
„Közös megértés" jeligére a kiadóba kérek.

Azon egyén, kinek 2—
300 pengője .van, irjon
„Biztos állás" jeligére
a kiadóba.
Egy fémszijas
chrom.
nickel Lanko
karóra
kedden délután a somogyitelepi villanyos végállomás és a Í8-ik ucca között elveszett. Meg
találó megfelelő jutalomhan részesül. Steiner Józsefné, Kölcsey
ucca 12. sz.

Felelő* szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomadvállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.

